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Meillä täällä yhdistyksessä syksy on alkanut hieman epävarmoissa 
merkeissä. Tapahtumien suunnittelu on vaikeaa, kun kukaan ei 

tiedä mitä tulee tapahtumaan. Tuleeko mahdollisesti syksyn myötä uusia 
rajoituksia, paheneeko Korona-tilanne, monta kysymystä on avoinna. 
Eli elämme tilanteen mukaan ja muutamme suunnitelmaa sen mukaan, 
kun on tarvetta. Monia tapahtumia onkin siirretty keväälle. Osa tapahtu-
mista siirtyy myös verkkoon. Luentoja ja kyselytunteja järjestetään verkon 
välityksellä. Pienryhmiä järjestetään tyypin 2 diabeetikoille. Myymälä on 
avoinna normaalisti, voit tulla käymään juttelemaan diabetesasioista. 

Kaiken Korona-hässäkän keskellä kannattaa nauttia syksystä. Käy käve-
lyllä ja nauti raikkaasta syysilmasta. Lähde luontoon, pakkaa itsellesi eväät 
reppuun. Jos ei läheltä löydy metsää, niin puisto on hyvä vaihtoehto. Kau-
pungista löytyy myös ulkoilmakuntosaleja. Oletko jo käynyt testaamassa? 
Jos ei ulkosalia löydy läheltä, niin askelluksia voi tehdä puistonpenkille tai 
kiven päälle, mäkinen maasto sopii hyvin sykkeen nostoon.

Jos sinua kiinnostaa vapaaehtoistyö, ole minuun yhteydessä ja mieti-
tään yhdessä sinulle sopiva toimintamuoto. Keväällä tulee taas Pieni 

Ele -keräykset, sinne tarvitaan 
lipasvahteja. Voit tulla mukaan 
lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa. 
Keräysvaroja käytetään alueel-
lisesti muun muassa vertaistu-
kiryhmiin ja virkistystoimintaa. 
Vapaaehtoisten panostus on 
toimintamme kannalta merkittä-
vää ja olemme kiitollisia kaikesta 
ajastasi, jonka voit vapaaehtoi-
sena meille antaa. 

Mukavia syyspäiviä sinulle!

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:  iStock/Sankai
Painos:  8 000 kpl
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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!  
Poikkeukset aukioloajoissa:  
24.9. klo 12–16

Olemme avoinna myös sopimuksen  
mukaan, soita 050 562 9446.

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. 050 562 9446.

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

Yhdistyksessä on  
ravitsemustieteenharjoittelija  
lokakuun loppuun.
Hyvää alkanutta syksyä! 

Olen Annukka, viidennen vuoden ravitsemustieteiden 
opiskelija Helsingistä. Minua on aina kiinnostanut 
kansanravitsemus ja -terveys, joten hakeuduin 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistykseen harjoit- 
teluun. Suoritan harjoitteluni syys-lokakuussa.  
Toivon, että pystyn laajentamaan tietämystäni 
diabeteksesta ja ravitsemuksesta. Minulle saa 
tulla juttelemaan ja esittämään kysymyksiä 
ravitsemukseen liittyen. Pyrin vastaamaan 
kysymyksiinne mahdollisimman hyvin. 

Syksyisin terveisin, Annukka Hentilä

• 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
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KuTsu  
Pääkaupunkisedun Diabetesyhdistyksen 
sääntömääräisiin KoKouKsiin
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, kevät- ja syyskokous, järjestetään 24.9. 
klo 17.30. Paikka: Tapiolan palvelukeskus, Länsituuli 1 A, 3. krs, 02100 Espoo

Kokoukseen otetaan ennakkoilmoittautumiset, jotta tilaisuus voidaan järjestää 
turvallisesti. Yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla 
jäsenillä yksi ääni. Kokokseen saapuva jäsen voi valtakirjalla edustaa kahta jäsentä. 
Yhdistys tarjoaa osallistujille kasvosuojat kokouksen ajaksi. 

Tarjoilua kokouksessa ei voida järjestää.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
1.   Kokouksen puheenjohtajan valinta
2.   Kokouksen sihteerin valinta
3.   Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4.   Kahden ääntenlaskijan valinta
5.   Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
6.   Työjärjestyksen hyväksyminen
7.   Esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä toimi- ja tilikaudelta
8.   Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan antama lausunto
9.   Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille
10.   Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle toimikaudelle
11.   Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun päättäminen
12.   Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tilivuodelle
13.   Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle.
14.   Hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten valinta seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle
15.   Tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehen valinta seuraavalle 

tilikaudelle
16.   Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
17.   Kokouksen päättäminen

Ennakkoilmoittautumiset kokoukseen: toimisto@psdiabetes.fi tai puh. 050 562 9446

Valtakirjojen ja jäsenyyden tarkistaminen alkaa klo 16.30. Saavu siis ajoissa paikalle.

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen 
VoiMassaoleVaT säännöT:
1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Diabetes-
yhdistys ry Huvudstadsregionens Diabetesförening 
rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-
alueena Uudenmaan maakunta. Yhdistyksen kieli 
on suomi.

2. TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT JA TOIMINNAN 
RAHOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan työs-
kennellä diabeteksen aiheuttamien haittavaikutus-
ten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä valvoa 
diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja ja olla jäsen-
tensä toimintaorganisaatio.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
2.1. Toimii alueensa diabeetikoiden edunvalvojana.
2.2. Toteuttaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatus-
työtä ja edistää terveitä elämäntapoja. 
2.3. Harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoi-
mintaa.
2.4. Toimii diabeetikoiden tasapuolisen hoidon tur-
vaamiseksi.
2.5. Järjestää koulutustoimintaa.
2.6. Tukee diabeteksen tutkimustoimintaa.
2.7. Toimii yhteistyössä terveydenhoitohenkilöstön 
ja muiden viranomaisten sekä muiden kansanter-
veystyötä tekevien yhdistysten kanssa sekä voi olla 
jäsenenä muissa yhdistyksissä. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
2.8. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 
ostaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiin-
teää ja irtainta omaisuutta.
2.9. Hankkia varoja järjestämällä maksullista tilai-
suuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittamalla 
diabetestuotteiden ja hoitoon liittyvien välineiden 
kauppaa.

3. JÄSENET
3.1. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat yhdistyk-
sen hallituksen jäseniksi hyväksymät henkilöt, jotka 
hyväksyvät yhdistyksen tavoitteet ja toimintaperi-
aatteet.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sellainen 
yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö tai 
säätiö, joka toiminnallaan haluaa tukea yhdistyksen 
tavoitteita ja toimintaa.
3.2.Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuo-
sittain syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun ja 
kannattajajäsenet vuosittaisen kannatusjäsenmaksun.
3.3. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 

ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa 
pöytäkirjaan merkittäväksi.
3.4. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 
pykälässä mainittujen erottamisperusteiden nojalla. 
Yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta kahden maksukehotuk-
sen jälkeen, hallitus voi katsoa eronneeksi yhdistyk-
sestä. Erotetulla eikä eronneella ole oikeutta vaatia 
takaisin yhdistykselle suorittamiaan jäsenmaksuja.

4. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, 
joista kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun ja 
syyskokous marraskuun loppuun mennessä halli-
tuksen määrääminä päivinä.
4.1. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyk-
sen hallitus.
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään 14 
päivää ennen kokousta tiedottamalla kokouksesta 
yhdistyksen jäsenlehdessä, verkkosivuilla tai muulla 
kirjallisella ilmoituksella.
4.2. Yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksunsa 
suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni. Äänes-
tyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enem-
mistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa kuitenkin 
arpa.
4.3. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään sil-
loin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä hallituk-
selle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen 
kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on 
kutsuttu koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä 
vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla 
esityksen.
Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- 
tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä halli-
tukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksi (2) kuu-
kautta ennen kokousta.
Kokousten asiakirjat ovat jäsenten saatavilla yhdis-
tyksen verkkosivuilla ja toimitilassa viikkoa ennen 
kokousta
4.4. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja 
päätösvaltaisuus



Kide 3•2020  | 98 |  Kide 3•2020

6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelli-
seltä toimi- ja tilikaudelta
8. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkas-
tajan antama lausunto
9. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuu-
vapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille
10. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

4.5. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kahden ääntenlaskijan valinta
5. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja 
päätösvaltaisuus
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraa-
valle toimikaudelle
8. Seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatus-
jäsenmaksun päättäminen
9. Talousarvion hyväksyminen seuraavalle tili-
vuodelle
10. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi kaksi-
vuotiskaudeksi erovuoroisten tilalle.
11. Hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten 
valinta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi erovuo-
roisten tilalle
12. Tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen 
varamiehen valinta seuraavalle tilikaudelle 
13. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

5. YHDISTYKSEN HALLITUS
5.1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuulu-
vat syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjoh-
taja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä 
sekä heille yhteiset kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen 
jäsenten toimikausi on kahden sääntömääräisen 
syyskokouksen välinen aika. Sama henkilö voidaan 
valita hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi korkein-
taan kahdeksi perättäiseksi kaksivuotiskaudeksi. 
5.2. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
valitaan tehtäväänsä toimikaudeksi, joka on kahden 
sääntömääräisen syyskokouksen välinen aika. Sama 
henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi tai varapu-
heenjohtajaksi korkeintaan kahdeksi perättäiseksi 
kaudeksi. Hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet 
valitaan siten, että vuosittain on erovuorossa puolet 
jäsenistä.
5.3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapu-
heenjohtajan kutsusta, kun siihen on aihetta tai kun 
vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

1) Vastata yhdistyksen toiminnasta
2) Huolehtia yhdistyksen taloudesta ja vastata 

yhdistyksen omaisuuden hoidosta
3) Valmistella yhdistyksen kokoukset käsiteltä-
vine asioineen ja kutsua kokoukset koolle 
4) Hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia 
jäsenluettelon pitämisestä.
5) Laatia ja vahvistaa yhdistyksen toimintaa 
ohjaavat säännöt ja muut tarvittavat ohjeet. 
6) Nimittää tarvittavat toimikunnat ja työryhmät, 
sekä valvoa alueosastojen toimintaa 
7) Palkata toimihenkilöt
8) Pitää yhteyttä jäsenyhteisöihin ja yhteistyö-
kumppaineihin

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka 
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirja 
on hallituksen itsensä ja kahden pöytäkirjan tarkas-
tajan tarkastettava.
5.4. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä sen 
jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertai-
sella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa 
kuitenkin arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja kaksi yhdessä tai jom-
pikumpi heistä hallituksen määräämän henkilön 
kanssa.

7. TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TILINTARKASTUS
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava 
tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen 
kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjalli-
nen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle viimeis-
tään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

8. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN 
PURKAUTUMINEN
8.1. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäs-
osan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous-
kutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 
8.2. Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on 
tehty kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajalla 
pidetyssä kokouksessa ja kummassakin on vähin-
tään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kan-
nattanut yhdistyksen purkamista. Kokouskutsussa 
on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
8.3. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat 
käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen 
määräämällä tavalla.

9. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT

ValTaKiRJa

_____________________________________________ valtuuttaa
(jäsenen nimi ja jäsennumero)  

minut ________________________________________________
 (kokousedustajan nimi ja jäsennumero) 

edustamaan äänivaltaisena edustajana Pääkaupunkiseudun  
Diabetesyhdistyksen vuosikokouksessa 24.9.2020.

Vuoden 2020 jäsenmaksun suorittaneilla jäsenillä on yhdistyksen 
sääntöjen mukaan käytettävissä yksi ääni. 

Hallituksen päätöksellä ja poikkeusolot huomioon ottaen  
kokousedustajan äänimäärä on enintään 3,  

oma ääni ja kaksi ääntä valtakirjalla.

____________________________________
Valtuuttajan allekirjoitus

____________________________________
Nimenselvennys

Paikka ja päiväys ________________________________

Valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 16.30.
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Terveydeksi! – Diabeteskävely
lauantaina 10.10.2020 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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ValTaKiRJa

_____________________________________________ valtuuttaa
(jäsenen nimi ja jäsennumero)  

minut ________________________________________________
 (kokousedustajan nimi ja jäsennumero) 

edustamaan äänivaltaisena edustajana Pääkaupunkiseudun  
Diabetesyhdistyksen vuosikokouksessa 24.9.2020.

Vuoden 2020 jäsenmaksun suorittaneilla jäsenillä on yhdistyksen 
sääntöjen mukaan käytettävissä yksi ääni. 

Hallituksen päätöksellä ja poikkeusolot huomioon ottaen  
kokousedustajan äänimäärä on enintään 3,  

oma ääni ja kaksi ääntä valtakirjalla.

____________________________________
Valtuuttajan allekirjoitus

____________________________________
Nimenselvennys

Paikka ja päiväys ________________________________

Valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 16.30.
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VaRaa aiKa 
DIABETESNEUVONTAAN
Diabetesneuvonnasta saa tukea 
ja ohjausta diabeteksen hoitoon. 
Diabetesneuvojan vastaanotolla voit 
mittauttaa verensokerisi, HbA1c-arvosi 
ja verenpaineesi. Diabetesneuvonnassa 
hoidon ohjauksen tueksi voidaan tehdä 
myös kahden viikon Libre-sensorointi. 
Neuvonta vastaanotot keskiviikkoisin 
ajanvarauksella.

Diabetesneuvojana toimii diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne (kuvassa).

Hinnasto
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen jäsenille Hinnat ei-jäsenille
Neuvojan vastaanotto 45 min. 30 €  40 €
Neuvojan vastaanotto 60 min. 40 €  50 €
Neuvojan vastaanotto 90 min. 60 €  70 €

Mittaukset
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen jäsenille
Hba1c-mittaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 €, vastaanoton yhteydessä 10 €
Kahden viikon Libre-sensorointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 € 
pitää sisällään sensorin, lukijan ja kaksi neuvojan vastaanottoa

Hinnat ei-jäsenille
Hba1c-mittaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €, vastaanoton yhteydessä 15 €
Kahden viikon Libre-sensorointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 €
pitää sisällään sensorin, lukijan ja kaksi neuvojan vastaanottoa

Ajanvaraukset diabetesneuvontaan puh. 050 562 9446

 NETRAV AUNIS - AKKINILKSETEBAID NÖLÖÖT
 

neivelo ässiksirsetebaid iat neivatsarias atsetebaid neikkiak no akkinilksetebaiD nesiäliheM nölööT  
nokiteebaid ässöytsiethy iimiot imiit nenillitammainom assoj ,akkinilk tynytherep nootioh neesiatlavsianokok  

gnåL iviäP ajatiohsetebaid tönnyypottonedyethy aj tylesyK .attamuppiir ätsipyytsetebaid - iskaahrap  
  .)fi.nenialihem@gnal.iviap(

  
 fi.nenialihem iat 00 414 010 suaravnajA !änäviäp anesiakoj nedouv sytsyviäpiräkäälsiely söym ässesiäliheM nölööT

  
  

 C 71 utaknairepseH neniojhoP
 iknisleH 06200

 fi.nenialihem

 .nim/€ 9661,0+ ulehup/€ 5380,0 aaskam nihioremun niisiukla-010 nihium ottioS .nim/€ 480,0 aaskam 00414010 nooremun ottioS

Diabetesneuvonnassa Libre-sensoroinnissa käyneet  
saavat erikoishinnalla palveluita Mehiläinen Töölöstä: 
• Diabeteslääkärin vastaanottokäynti 105 € (norm. 120 €) + pkl maksu
• Laboratiopaketti (HbA1c, lipidit, u-albkre, krea) 150 € (norm. 209 €)
• Libren jatkokäyttö ensimmäinen kuukausi – 10% 

Lisäksi kaikille yhdistyksen jäsenille on voimassa jalkahoitaja Jaanan Malkin tekemä 
diabeetikon yleisjalkatarkastus (30 min.) hintaan 50 €.

Ajanvaraukset ja kyselyt yllä olevista palveluista: paivi.lang@mehilainen.fi

Päivitä sähköpostiosoitteesi
niin saat meiltä uutiskirjeen muutaman kerran vuodessa. 
Uutiskirje sisältää ajankohtaista tietoa yhdistyksen tapahtumista.
Laita tietosi osoitteeseen toimisto@psdiabetes.fi
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Teatteri
Olen suomalainen – näytelmä  
Kari Tapion elämästä
Torstaina 9.7.2021 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 050 562 9446
Anna ilmoittautuessasi nimesi ja osoitteesi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi laskun 
lähettämistä varten. Liput jaetaan tapahtumapaikalla alkaen klo 18.00.

Tyypin 2 diabeetikon 
omahoidon tukiryhmät
Helsinki/Kamppi 
Ryhmä on pienryhmä, johon otetaan viisi osallistujaa. Ryhmää vetää Diabeteshoitaja Riitta 
Linnanmäki-Rinne. 
Ryhmä kokoontuu neljä kertaa keskiviikkoisin, 28.10., 4.11., 11.11. ja 18.11. klo 17–18.30
Paikka: Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen toimisto, Malminkatu 24 D 38, Helsinki

Vantaa/Tikkurila
Ryhmään otetaan 8 osallistujaa. Ryhmää vetää Diabeteshoitaja Raila Sulasalmi yhdessä ravit-
semustieteen opiskelija Annukka Hentilän kanssa. 
Ryhmä kokoontuu neljä kertaa torstaisin, 8.10., 15.10., 22.10. ja 29.10. klo 10–11.30
Paikka: Tikkurilan Asukastila, Lummetie 2bA, 4. krs, Vantaa

Ilmoittaudu ryhmään puh. 050 562 9446 tai sähköpostilla toimisto@psdiabetes.fi

syyskauden luennot
Katso verkkoluentojen aikataulut ja linkit yhdistyksen sivuilta.

Vertaistukiryhmät
Tällä hetkellä vertaistukitoiminnat ovat useammalla alueella tauolla. 
Tikkurilan kerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai kello 17.00 
Tikkurilan asukastilassa, Lummetie 2A, 4. krs, Tikkurila.

Syksyn kokoontumiset:
• 13.10.2020 kello 17.00, aiheena ravitsemus
• 10.11.2020 kello 17.00, aihe avoinna
• 8.12.2020 kello 17.00, pikkujoulut

Matkat
Kroatian matkalle on vielä muutama 
paikka vapaana.
Matkan ajankohta on 26.4.–3.5.2021   
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Raija Härönoja, puh. 050 323 2035

Ruokakurssi
Kirkkonummi
8.10.2020 klo 17–20 Ruokakurssi lisää kasvista lautaselle, Papinmäen koululla. 

Ilmoittautumiset toimistoon puh. 050 562 9446. 
Yhdistys tukee osallistumista, osallistuminen yhdistyksen jäsenille maksuton.
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Tuettuloma 
diabeetikkolasten perheille
Yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa Sosiaali- ja terveys- 
ministeriön Veikkausvaroista myöntämällä avustuksella. 

Loman ajankohta: 7.–12.6.2021 
Lomateema: Lapsiperheloma
Lomakohde ja sen kotisivujen 
osoite: Lautsian Kartano, 
www.lautsia.fi
Henkilömäärä: noin 10 perhettä
Loman hakuaika: 1.2.–31.3.2021, 
linkki hakulomakkeeseen tulee 
yhdistyksen sivuille. 
Huom.! hakulomake on avoinna vain hakuaikana.
Loma on täyshoitoloma.
•  viisi täysihoitovuorokautta
•  aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala
•  majoitus perhekoon mukaisissa huoneissa
•  yhteistä ohjattua ohjelmaa kaksi kertaa päivässä paitsi tulo- ja lähtöpäivänä + 

ryhmämuotoista lastenhoitoa 3–6-vuotiaille lapsille 2 x 2 h lomajakson aikana
Loman omavastuuosuus 20 €/vrk/hlö eli yhteensä 100 €/hlö.
Alle 16-vuotiaat lapset lomailevat veloituksetta huoltajan tai isovanhemman 
seurassa. Hyvinvointilomat lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun.

   

Lapsiperheloma  

 
Lautsian rauhallinen maalaismaisema Ilmoilanselän rannalla, luo loistavat puitteet 

rentoutumiseen ja lomailuun. Rauhallinen pihapiirimme ja ympäröivä luonto virkistävät 

mielesi ja antavat mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon muiden lomalaisten kanssa.  

Lomaohjaaja huolehtii teistä koko viikon. Ohjelmaa on järjestetty lomajaksoksi ja näihin 

ohjelmiin osallistuminen on vapaaehtoista. Liikumme luonnossa yhdessä, saunomme, 

grillaamme, pelailemme ja puuhastelemme sekä sisällä että ulkona. Loman aikana 

korostuu yhdessäolo ja vertaistuki. Tavoitteena on perheen sisäisen dynamiikan 

vahvistaminen. Meille tärkeää on, että viihdyt perheesi kanssa ja tutustut uusiin mukaviin 

ihmisiin. Monista uusista lomaa viettävistä on tullut ystäviä, ja yhteydenpito on jatkunut 

loman jälkeen. Lomajakson aikana järjestämme lastenhoidon kahdeksi tunniksi, kaksi 

kertaa lomajakson aikana 3 – 6 vuotiaille. Iltapala on tarjolla joka ilta 19:30 – 20:00.   

Hyvänolon hoitoja loman aikana tarjoavat monet eri palveluntuottajat. Hoitajamme 

ohjaavat liikuntaa ja esimerkiksi vanhempi – lapsi hierontatuokioita, näin perhe pääsee 

kokeilemaan yhdessä hyvänolon hoitojen vaikutuksia.  

Ruokapalveluista vastaa Lautsian omat kokit, jotka valmistavat maistuvaa ruokaa 

laadukkaista raaka-aineista keittiössämme. Meille tärkeää on ruoan alkuperäisyys, 

kotimaisuus ja omassa keittiössämme alusta pitäen valmistetut herkullisen pöydän 

antimet. Kaikki tarjottavamme valmistetaan perinteisiä reseptejä kunnioittaen. Viikon menu 

rakennetaan koko perhettä ajatellen. 
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Yhdistyksen  
avoimeT oveT  

13.10.2020 klo 9–19
Tervetuloa avoimiin oviin!

Päivän aikana tavattavissa eri asiantuntijoita:

•  Tule kyselemään ravitsemuksesta klo 10–15 ravitsemustieteen 
harjoittelijalta

•  Diabeteshoitajan kyselypiste on avoinna klo 9–19,  
kysymyksiin vastaa Diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-rinne

•  Abbotin edustaja on paikalla klo 9–11.30,  
tule kysymään Libre-sensoroinnista

•  Maksuton verensokerin mittaus

•  Arpajaiset

Sydänmessut_toimES_148x210mm_062020.indd   1 12.6.2020   12.47
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Tyypin 2 diabeteksen hoito 
Torstaina 19.11.2020 klo 17–19
Luento järjestetään etänä. Katso luennon linkki yhdistyksen sivuilta. 

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, sisätautien erikoislääkäri 

Johan Fagerudd

Luento on maksuton, osallistujia mahtuu mukaan 500

Lisätietoja luennosta voit kysyä toimistolta puh. 050 562 9446
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