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1. YLEISTÄ 
 

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys on perustettu 13.6.1948 ja rekisteröity 

12.10.1948. Yhdistys on vanhin jäsenjärjestö liitossa sekä jäsenmäärältään suurin 

Suomessa toimiva diabetesyhdistys. Yhdistys on perustettu ennen Diabetesliittoa. 

Yhdistys toimii keskellä Helsinkiä omissa tiloissaan. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

▪ Toimii alueensa diabeetikoiden edunvalvojana. 

▪ Toteuttaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä ja edistää 

terveitä elämäntapoja. 

▪ Harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa. 

▪ Toimii diabeetikoiden tasapuolisen hoidon turvaamiseksi. 

▪ Järjestää koulutustoimintaa. 

▪ Tukee diabeteksen tutkimustoimintaa.  

▪ Toimii yhteistyössä terveydenhoitohenkilöstön ja muiden viranomaisten ja 

yhdistysten kanssa. 

 
Yhdistyksen toimialueena on Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa ja Kirkkonummi.  

 
JÄSENMÄÄRÄ 

Jäsenmaksunsa suorittaneita jäseniä oli vuoden 2020 lopussa 6785, joka on 4,3% 

vähemmän kuin vuonna 2019. Yhdistyksen jäsenten keski-ikä on noin 65 vuotta.  

  

VUODEN 2020 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET OLIVAT 

 

✓ Vertaistukitoiminta 
✓ Tiedotus 
✓ Liikunta ja aktiivinen elämä 
✓ Diabeetikon edunvalvonta 

  

2. YHDISTYSTOIMINTA 
  
2.1. Alueosastojen toiminta 
 

Yhdistyksessä toimii aktiivisesti kolme alueosastoa, Espoo, Helsinki ja Vantaa. Alueosastot 

järjestävät alueellaan aktiivista toimintaa.  Alueosastojen vuosikertomukset löytyvät tämän 

kertomuksen lopusta.  

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Tiedotustoiminta 
 

Yhdistyksen jäsenlehti, KIDE, julkaistiin kolme kertaa. Yhdistyksen verkkosivuilla 

tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.  

Yhdistyksellä on omat Facebook-sivut ja Instagram-tili. Facebook-sivuilla 

tiedotetaan tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.  

 

Paikallislehtiin laitettiin maksullisia ilmoituksia tapahtumista ja maksuttomiin 

”minne mennä” -palstoille laitettu ilmoituksia. Myös Diabetes-lehdessä ilmoitettiin 

yhdistyksen tapahtumista. Tapahtumista laitetaan myös viestiä alueen 

diabeteshoitajille.  

 

Uutiskirje lähti viime vuonna seitsemän kertaa yhdistyksen jäsenille, jotka ovat 

sähköpostinsa ilmoittaneet.  

 

2.3 Yhteistyö  
 

Yhdistys on ollut aktiivisesti mukana Yksi elämä -järjestöjen tapaamisissa ja 

tapahtumissa.  

Muiden järjestöjen kanssa: Moniheli, Suomen venäjänkieliset, Suomen 

pakolaisapu, Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys, SuPer 

Helsingin Alzheimer-yhdistys sekä Lions.  

 

Helsingin Yliopiston lääkäriopiskelijat haastattelivat diabeetikoita verkon 

välityksellä pienryhmissä. 

 

 

 
2.4. Kerhotoiminta ja vertaistuki 
 

Valtaosa kerhojen toiminta on ollut tauolla maaliskuusta asti, koronarajoituksista 

johtuen.  

 

Kerhot kokoontuivat pääkaupunkiseudulla rajoitusten puitteissa muutamia kertoja. 

Kerhoissa oli erilaisia teemoja ja asiantuntijoita vierailijoina. Kerhot ovat 

vertaistukitoimintaa, jossa diabeetikot pääsevät vaihtamaan kuulumisia ja 

hoitokokemuksia toistensa kanssa, asiasisällön lisäksi. Pääkaupunkiseudun 

Diabetesyhdistyksessä toimi aktiivisesti useita eri kerhoja Helsingissä, Espoossa ja 

Vantaalla. Kerhot järjestävät luentoja, toimintaa, erilaisia retkiä ja tapahtumia 

itsenäisesti. Vertaistukikerhot löytyvät alueosastojen raporteista.  

 

Syksyllä osallistuimme pilotointiin virtuaalilomatoiminnasta. Järjestäjä oli 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. Loma oli suunnattu työikäisille ykkösille. 

Mukaan lomalle saatiin 10 osallistujaa. Kokemus kokeilusta oli järjestäjän ja 

osallistujien mukaan hyvän.  

 



 

 

2.5. Liikuntatoiminta 
  

Yhdistyksessä toimii liikunnasta kiinnostuneiden työryhmä, jonka tarkoituksena on 

ideoita liikunnallisia tapahtumia. Ryhmä ei kokoontunut vuonna 2020.  

 
2.6. Virkistystoiminta 
 

Retkiä ja matkoja oli suunnitteilla, Kroatian matkaa ja teatterimatkoja. Kaikki 

toiminta siirrettiin toteuttavaksi seuraavalle vuodelle.  

 

2.7. Osallistuminen Diabetesliiton toimintaan 
 

Yhdistyksen jäsenistä Diabetesliiton hallituksessa on Nelli Bäckman. Marita Lassila 

ja Marika Hallbäck toimivat Diabetesliiton vaalitoimikunnassa. Marita Lassila ja 

Raila Sulasalmi toimivat vastuuhenkilöinä Uudenmaan SOTE-työryhmässä.  

 

Diabetesliiton liitonpäivät pidettiin verkkotapaamisena, yhdistyksen edustajana 

toimi toiminnanjohtaja Raila Sulasalmi. Alueelliset neuvottelupäivät pidettiin 

maalikuussa, yhdistystä edustivat puheenjohtaja Marita Lassila ja 

toiminnanjohtaja Raila Sulasalmi.  

 

Maakuntaverkostojen tilaisuudesssa Tampereelle helmikuussa, yhdistyksen 

edustajina puheenjohtaja Marita Lassila ja toiminnanjohtaja Raila Sulasalmi.  

 

Diabetesliiton ja Nuorten Akatemian kanssa yritettiin aktivoitua että saataisiin uusi 

nuorten ryhmä aikaiseksi. Toimintaa ei saatu käynnistymään.  

 

2.8. Vaikuttamistyö  
  

Helmikuussa järjestimme tilaisuuden Pikkuparlamentissa. Paikalle oli kutsuttu Helsingin, 

Espoon ja Vantaan sosiaali-ja terveydenhuollon johtajia kertomaan oman kuntansa 

tilanteesta diabeteksen hoidon suhteen. Tilausuuden avasi edustuskunnan 

diabetestyöryhmän puheenjohtaja Sari Sarkomaa. Lisäksi eduskunnan oikeusasiamies oli 

kertomassa miten virkamiehestä on mahdollista tehdä kantelu, jos epäilee ettei lakia ole 

noudatettu tai kantelija epäilee, etteivät perusoikeuden ole täyttyneet. Diabetesliitosta 

Laura Tuominen-Lozic kertoi diabetesbarometrin tuloksia.  

 
3. TERVEYDEN EDISTÄMINEN  
  

3.1. Mittaustoiminta 
  

Verensokerin mittaustapahtumat olivat vuonan 2020 vähäisempiä. Useat tapahtumat 

jouduttiin koronapandemian vuoksi perumaan. Verensokeria on mahdollista mittauttaa 

yhdistyksen toimistolla aukiolo aikoina. Verensokeria mitattiin tapahtumissa:  



 

 

 

 Korkeita arvoja saaneet ihmiset ohjattiin ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon. Lisäksi 

annettiin ohjausta ja neuvontaa omahoitoon, ohjattiin järkevään verensokerin 

omaseurantaa. Yhteensä verensokeria mitattiin yhdistyksen toimesta 1011 kpl, korkeita 

arvoja (yli 8mmol/mol) oli 1,9% mitatuista.  

Käytössä oleville mittareille tehdään kontrollitestejä laadun varmistamiseksi. 

Mittaustoiminnasta vastaa toiminnanjohtaja Raila Sulasalmi 

Mittaustapahtumat: 

Korson Lions 

Jorvi 112-päivä 

Ystävänpäivä tapahtuma Oodissa 

Narinkkatorin tapahtuma 

Itiksen tapahtuma 

Korson työttömien tapahtuma  

 

Lisäksi mittauksia on tehty yhdistyksen toimistolla ja luentotapahtumien 

yhteydessä.  

 

3.2. Väestökampanjointi 
  

Diabetestietoisuutta lisättiin yleisötapahtumissa toiminta-alueella. Vuonna 2020 ei saatu 

Helsingin kaupungin avustusta.  

  

112-päivänä oltiin kertomassa diabeteksesta Jorvin sairaalassa, tapahtuma oli Biopankin 

järjestämä.  

Ystävänpäivä tapahtuma Oodissa 

 

Myyrmäen terveysasemalla kertomassa yhdistyksen toiminnasta maaliskuussa. 

 

 

3.3. Ryhmätoiminta 
  

Ryhmätoiminta jouduttiin supistamaan koronan vuoksi. Ryhmä koot pidetiin 

pieninä. 

 

Omahoidon tukiryhmiä tyypin 2 diabeetikoille järjestettiin yhteensä kaksi 

kappaletta. Ryhmän vetämisestä vastasi diabeteshoitaja. Ryhmät kokoontuivat 

neljä kertaa. Osallistujia yhteensä 12.  

Välipalakurssin pidettiin yhden kerran, osallistujia kuusi. Välipalakurssia varten 

tuotettiin materiaalia jaettavaksi myös muissa tilaisuuksissa.  

 

Verkossa pidettiin verkkopuntaryhmä kaksi kertaa, osallistujia yhteensä 15.  

 



 

 

 Nuorten Camp oli suunniteltu pidettäväksi keväällä, siirrettiin syksylle mutta 

koronatilanteen vuoksi siirrettiin vielä keväälle 2021.  

 

Fysioterapeutin vetämät ohjatut kävelyt Helsingissä ja Espoossa, korvasivat 

peruuntuneita vesivoimisteluja.  

 

3.4. Vastaanottotoiminta 
 

Yhdistyksessä on mahdollista saada opastusta verensokerimittareiden käyttöön ja 

verensokerin mittaamiseen. Terveydenhoitaja Ella Pirttinen opastaa ja neuvoo 

kaikkia yhdistyksessä kävijöitä. Diabetesneuvonta toiminnasta vastaa 

diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-Rinne. Diabetesneuvonta vastaanotolle on 

mahdollista varata aika keskiviikoille. Palveluina Libre-sensointi, ohjaus ja neuvonta.  

 

3.5. Koulutukset ja luennot 
 

Vuonna 2020 diabeteskoulutuksia toteutui Laajasalo-opistoon koulunkäynnin avustajille, 

Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi toiminnanjohtaja Raila Sulasalmi.  

Luentoja ja verensokerin mittauksia käytiin tilauksesta muihin yhdistyksiin.  

Matinkylän seniorit 

Vartiokylä eläkeläiset 

 Facebook live lähetykset, aiheena kysy diabeteshoitajalta, tietoiskut ravinnosta x4: 

aiheena proteiinit, hiilihydraatit, rasvat, sokerit 

Facebook lähetysten ja tallenteiden katsojamäärä 817.  

 

Verkkoluennot: 

Kaikki irti sensoroinnista 

Nukkumalla menestykseen 

Helpostusta autoimmuunisairauksien diagnostiikkaan 

Tyypin 2 diabeetikon hyvä hoito 

Tyypin 1 diabeetikon verkkoluento hoitotasapainosta 

 

Osallistujia luennoilla yhteensä 726. 

 

 

4. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 
 

4.1. Yhdistyksen toiminta ja kokoukset 2020 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontui yhteensä seitsemän kertaa.   

 

 



 

 

Hallituksen varsinaiset jäsenet:  

▪ Marika Hallbäck (Helsinki) varapuheenjohtaja 
▪ Raija Härönoja (Helsinki) 
▪ Marita Lassila (Espoo), puheenjohtaja 
▪ Eila Penttinen (Vantaa) 
▪ Kaija Siltala (Helsinki) 
▪ Osmo Tuppurainen (Espoo) 
▪ Liisa Valtonen-Lindholm (Vantaa) 
▪ Tiiu Aug (Espoo),  

 
Hallituksen varajäsenet:  

▪ Heli Härönoja (Helsinki) 
▪ Nelli Bäckman (Helsinki) 

 
Syyskokouksessa valittu hallitus kaudelle 2021 
▪ Tiiu Aug (Espoo) 
▪ Marika Hallbäck (Helsinki) 
▪ Raija Härönoja (Helsinki) 
▪ Heli Härönoja (Helsinki) 
▪ Marita Lassila (Espoo), puheenjohtaja 
▪ Eila Penttinen (Vantaa) 
▪ Tiina Sarparanta (Kauniainen) 
▪ Kaija Siltala (Helsinki) 
▪ Osmo Tuppurainen (Espoo), varapuheenjohtaja 

Varajäsenet: 
▪ Nelli Bäckman 
▪ Liisa Valtonen Lindholm 

 
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin syyskuussa, samaan aikaan 

pidettiin kevät- ja syyskokous.  

Yhdistyksen tilintarkastajana toimvat Mauri Köykkä, HT, Keravan tilitoimisto ja 

Teemu Laitinen, HT, SYS Audit Oy. 

 

4.2. Edustukset 
 

Kaupunkien vammaisneuvostoissa 2020 

Espoo: varajäsenenä Marita Lassila  

Vantaa: varajäsenenä Kari Natunen  

Helsinki: ei edustajaa 

Espoon järjestöjen yhteisön (EJY) jäsen.  

 

Toiminnanjohtaja Raila Sulasalmi edustaa yhdistystä Diabetesfoorumissa. 

Kumajan Uudenmaan Sote-järjestöt tapahtumissa edustajana toiminnanjohtaja Raila 

Sulasalmi.  

Yhdistys on mukana TERKKU-hankkeessa. Hanketta koordinoi Moniheli, ja hankkeen 

tavoitteena on kehittää kulttuurisensitiivinen jalkautuvan työn mallin tarttumattomien 

sairauksien ehkäisemiseksi.  

 



 

 

4.3. Toimihenkilöt 
  

Toiminnanjohtajana Raila Sulasalmi, toimistosta vastaa Ella Pirttinen. 

Diabetesneuvontatoiminta vastaanottoa pitää diabeteshoitaja Riitta Linnanmäki-

Rinne.  

 

5. TALOUS 
 

Yhdistyksen tulos vuonna 2020 oli 32.330,03€ euroa ylijäämäinen. Tilikaudella 

näkyy varoja, joihin kohdistuvat menot näkyvät tulevina vuosina. Nämä varat ovat 

alueosastojen omia varoja yhteensä 9281,78 euroa. Alueosastojen omat varat 

koostuvat Pieni ele -keräyksistä saaduista tuloista. Alueosastot jakavat nämä varat 

useammalle vuodelle, koska Pieni ele -keräyksiä ei järjestetä joka vuosi.  

 

Yhdistys sai Diabetesliiton hallituksen myöntämää STEA:n jäsenjärjestöavustusta 

vuonna 2020 4000€. Raha käytettiin hakemuksen mukaisesti  

 

Uudenmaan AHV-yhdistyksen sihteeripalvelut tulevat ostopalveluna 32h/kk.  

 

 

6. ALUEOSASTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET 
 

6.1. HELSINGIN ALUEOSASTON TOIMINTAKERTOMUS 2020 
vuoden alkupuolella toimikunta piti neljä kuukausikokousta, joista 29.1 oli vuosikokous.  

Nykyinen toimikunta jatkaa entisellä kokoonpanolla seuraavat kaksi vuotta (2020-2021)  

Vesijumpan oli tarkoitus jatkaa kevätkaudella huhtikuun loppupuolelle saakka, mutta korona 

tilanteesta johtuen viimeinen vuoro oli jo 3.3.  

Syksyllä jumpat jatkuivat 8.9 alkaen tiistaisin kuten keväälläkin oli, utta Joulukuun alusta tuli taas 

koronarajoitukset voimaan, joten vuoroja jäi pitämättä.  

Kampin palvelutalon lukuisiin luentoihin helmikuussa ja maaliskuun alussa 

osallistuttiin (uniapnea, kolesteroli  mm.)  

Teatteri Arenan 21.3 sovittu esitys Le coc jouduttiin  koronatilanteen vuoksi peruuttamaan.  

Keväälle – 20 suunniteltu yhdistyksen jäsenten virkistys matka Kroatiaan 27.4 – 3.5 päätettiin 

siirtää edelleen keväälle – 21 ja tätä kirjoitettaessa edelleen syksylle – 21, joten nähtäväksi jää.  

Luonnollisesti kaikki keväämmälle suunnitellut reissut peruutettiin.  

Vaikka alueyhdistyksen toiminta on rajoitusten vuoksi ollut hiljaista niin toivottavasti rokotusten 

vauhdittuminen parantaa toimintamahdollisuuksiamme jo ensi syksynä, ainakin osittain.  

 



 

 

6.2. VANTAAN ALUEOSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2020  
Vantaan alueosaston vuosikokous pidettiin 21.1.2020. Kokouksessa päätetiin luopua toimikunnasta ja 

valitan vain alueosaston yhteyshenkilön. Yhteyshenkilöksi valikoitui Väinö Niskanen.  

Vesijumpat jatkuivat maanantaisin Myyrmäen uimahallissa. Kertoja ehti vuoden aikana olla 19 vuoden 

aikana. Koronarajoitukset vähensivät kertoja niin keväällä kuin syksylläkin.  

Tikkurilan kerho kokoontui 5 kertaa Tikkurilan Asukastilassa. 

Kesänteatteri jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin. 

   

6.3. ESPOON ALUEOSASTO (sis. Espoo ja Kauniainen) TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2020 
Beteskahvilan tapaamisia neljä. Ensimmäisellä pidimme Espoon vuosikokouksen, läsnä 13 henkilöä. 

Kahdella tapaamisella oli luento (Liikunta paikalla 19 henkilöä ja Hammaslääkäri paikalla 20 henkilöä). Yksi 

tapaaminen oli ns. normi tapaaminen eli vertaistukea, paikalla 10 henkilöä. Toiminta loppui 13.3.2020 ja on 

tauolla edelleen. 

Keilakerho kokoontui läpi vuoden, yhteensä 31 kertaa. Kävijöitä vuoden aikana oli 247 henkilöä.  

Vesijumpparyhmät ja kuntosaliryhmä kokoontuivat keväällä ja syksyllä koronarajoitus puitteissa. Kertoja oli 

vuoden aikana yhteensä 14 kertaa ja osallistujia yhteensä 36 henkilöä.  


