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• Uusi hallitus esittäytyy 

• Insuliini täyttää 100 vuotta! 

• Hoitotarvikkeisiin tulee muutoksia
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P U H E E N J O H TA J A N  
T E R V E H DY S

Vastavalittuna yhdistyksemme puheenjohta-
jana haluan toivottaa kaikille TrenDi-lehden 
lukijoille hyvää alkanutta vuotta 2021! Vuosi 
2020 oli haastava ja laittoi monet asiat uuteen 
järjestykseen. Myös vuosi 2021 haastaa meitä 
toiminnassamme monella tasolla.  

Valtiovarainministeriö julkisti elokuussa bud-
jettiehdotuksen, joka tyrmistytti minua ja var-
masti monia muitakin diabeetikkoja. Minis-
teriön ehdotuksessa järjestöjen avustuksista 
leikattaisiin peräti 127 miljoonaa euroa.  Kol-
mannen sektorin sote-järjestöjen rahoitukses-
ta lähtisi kertarysäyksellä pois kolmasosa nyky-
tasosta. Tämä olisi katastrofi! 

Tampereen Diabetesyhdistys, kuten moni jär-
jestö, tekee sellaista työtä, jota kukaan muu 
ei yhteiskunnassamme hoida. Avustusten 
leikkaaminen vaikuttaisi välittömästi kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten 
elämään. Monet diabeetikoille tarjotut tuki-
muodot loppuisivat välittömästi tai niitä pitäisi 
supistaa niin paljon, että yhä useampi apua tar-
vitseva putoaisi pois yhdistyksen tarjoamasta 
turvaverkosta. Tampereen Diabetesyhdistyk-
sen tekemästä työstä muutamia esimerkkejä. 
Vuonna 2019 oli 104 tapahtumaa, jotka tavoit-
tivat noin 5000 henkilöä. Nämä olivat diabee-
tikkoja ja riskiryhmäläisiä. Yleisöluentoja oli 19 
kappaletta. Ilmaisia verensokerimittauksia tois-
tatuhatta jne.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Pirkan-
maalla tyypin 1 diabetesta sairastavien määrä 
on kasvanut 22 prosenttia ja tyypin 2 diabetes-
ta sairastavien määrä on kasvanut 76 prosent-
tia. Jos kasvu jatkuu samanlaisena, on Pirkan-
maalla vuonna 2030 jo 74  000 diabeetikkoa. 
Tästä joukosta n. 24000 olisi yli 70-vuotiaita.

On todella tärkeää, että diabetesyhdistyksen 
rahoitus turvataan valtion eikä Veikkauksen va-

roista. Tampereen Diabetesyhdistys tekee tär-
keää ja mittavaa työtä Pirkanmaan diabeetik-
kojen hyväksi. En edes halua ajatella, mitä siitä 
seuraisi, jos matalan kynnyksen palveluamme 
ei olisi.

Yhdistyksen näkyväksi tekeminen niin kasvoil-
la kuin ihmisten tarinoilla yhdistää diabeetik-
koja ja heidän läheisiään.  Kokemus siitä, ettei 
ole yksin eikä kummallinen poikkeus, on hyvin 
tärkeää. Diabeetikkojen edunvalvonnan takaa 
asiansa osaava yhdistys. Nyt tarvitaan kaikkien 
diabeetikkojen ja heidän läheistensä tuki, ettei 
yhdistystoiminta vaarannu! 

   Jaakko Hyytinen

”On todella tärkeää, että diabetes- 

yhdistyksen rahoitus turvataan  

valtion eikä Veikkauksen varoista.”

Lääkärit 
Yhdistyksen tiloissa pitävät vastaanottoa 
diabetekseen erikoistuneet sisätautien  
erikoislääkärit Pirjo Ilanne-Parikka ja Jorma 
Lahtela.  
 
Vastaanottomaksu 45 min. 106,00 €
Toimistomaksu 12 €/jäsenet, 
 24 €/muut
Peruuttamaton aika 118,00 €

Diabeteshoitaja 
Ohjaus 10,00 €/jäsenet, 
 24 € /muut 

2 viikon glukoosi- 
monitorointi (Libre) 124,00 € 
- Lääkärin lähetteellä Kela-korvaus 38 € 
- Sis. ohjauksen 

Libre jatkuvaan käyttöön
Aloituspaketti 190,00 € 
   - FreeStyle Libre -lukija 
   - Sensori 1 kpl 
   - Ohjaus 

Jatkossa sensori 80,00 € 
- Ei Kela-korvausta
- FreeStyle Libren käyttö edellyttää hoito- 
  suhdetta Tampereen Diabetesyhdistyksen 
 vastaanottoon. 

Jalkojenhoitaja 50 €/jäsenet,  
 55 €/muut

Palveluhinnasto 1.1.2021

Mittaukset 2020 
HbA1c 16 €/22 €
Verensokeri  5 €/8 €
Verenpaine 5 €/8 €
Kehonkoostumusmittaus 15 €/30 € 
- sisältää ohjauksen. Varaa aikaa noin puoli 
tuntia.

 Jäsenhinta koskee Tampereen Diabetesyh-
distyksen jäseniä. Maksut pankkikortilla tai 
käteisenä. 

Ajanvaraus
   - diabeteshoitaja, p. 040 350 9606
   - jalkojenhoitaja, p. 045 104 3155
   - lääkärit, p. 045 358 2505        

Kannatusjäsenyys
Voit liittyä Tampereen Diabetes-
yhdistyksen kannatusjäseneksi 

maksamalla kannatusjäsenmaksun 
50 €, 100 € tai 200 € tai 1000 e 

yhdistyksen tilille
IBAN-tilinumero:

FI66 5730 0821 0963 99 
BIC-koodi: OKOYFIHH

Maksun viestiksi Kannatusjäsenyys. 
Myös yritys voi olla kannatusjäsen!
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TO I M I N N A N J O H TA J A N  
T E R V E I S E T !

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Vuosi 2020 oli haasteellinen ja ainakaan al-
kuvuonna 2021 tilanne ei näytä helpottu-
van. Kaikki yhdistykset, ei vain meidän yhdistys, 
ovat hankalassa   tilanteessa yrittäessään turva-
ta ja toteuttaa toimintaansa koronaepidemian 
aikana. Oman haasteensa yhdistyksille tuo tu-
leva sote-uudistus sekä Veikkauksen epävarma 
tuottokehitys, joka heijastuu yhdistyksiin Stean 
avustusten muodossa.  

Syksyn aikana olemme ideoineet ja suunnitel-
leet vuoden 2021 toimintaa ja miettineet, mitä 
toimintaa pystymme järjestämään jäsenistölle 
suositukset ja rajoitukset huomioiden.  Toivo-
taan, että vähitellen pääsemme eroon epide-
miasta, mutta sitä ennen kaikessa toiminnassa 
tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä, hygie-
niasta ja maskin käytöstä suositusten mukaan. 
Ja tietenkin vain terveenä tilaisuuksiin!

Keväällä on luvassa mm. teemapäiviä, liikunta-
kokeiluja ja mm. kranssisidontakurssi. Diabe-
teskahvila jatkuu vaihtuvin teemoin, samoin 
yleisöluennot Tampereen seudun työväenopis-
tolla. Yleisöluentoja pääsee seuraamaan myös 
verkossa. Myös toimialueemme muissa kunnis-
sa järjestetään yleisöluentoja ja diabeteskerhot 
alueilla jatkavat toimintaansa. Toivotaan, että 
saamme jälleen vesiliikunta- ja kuntosaliryh-
mät Tampereella toimimaan syksyn tullen. 
Pirkkalan alaosasto tulee kymmenen vuoden 
ikään, joten juhlaakin on tiedossa Pirkkalan 
suunnalla. 

Joulukuussa saimme Stealta tiedon vuoden 
2021 avustusehdotuksesta. Avustus varmis-
tuu alkuvuodesta 2021 ja avustus käytetään 
diabeetikoiden ja heidän läheisten tiedotus-, 
neuvonta- ja ohjaustoimintaan. 

Yhdistyksen rooli  hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä toimialueemme kunnissa  on 
merkittävä. Järjestämme kaikille avoimia ylei-
söluentoja diabeteksesta ja sen hoidosta sekä 

terveyteen ja toimintakykykyyn liittyvistä 
ajankohtaisista aiheista yhdessä muiden yh-
distysten kanssa. Erilaisissa diabetestapahtu-
missamme voi tulla mittauttamaan maksutta 
verensokerin ja hakemaan ajantasaista ja luo-
tettavaa tietoa diabeteksesta ja sen ehkäisystä. 
Pidämme koulujen ja päiväkotien henkilöstölle 
infotilaisuuksia lasten diabeteksesta ja järjes-
tämme tyypin 2 diabeetikoille ja heidän lähei-
silleen ensitietopäiviä. 

Yhdistyksen toimintaan pitää aktivoida mu-
kaan heitäkin, joita kunnan tai yritysten järjes-
tämä toiminta ei tavoita tai kiinnosta. Yhdistys 
kokoaa ihmisiä yhteen  ja kutoo tukiverkkoja. 
Yhdistys on paikalla myös silloin, kun virka-ai-
ka on ohi. Vertaistuki on yksi yhdistyksen tär-
keimmistä toiminnoista.  Kuka tahansa meistä 
voi joutua tilanteeseen, jossa omat voimavarat 
eivät riitä. Vertaisryhmissä vuoroin toisia tukien 
selvitään vaikeampien aikojen yli. Ryhmässä 
jaetaan kokemusten lisäksi myös sekä ilon että 
surun ja onnistumisten hetket. Yhdistyksen va-

paaehtoiset tekevät arvokasta työtä. Lämmin 
kiitos kaikille yhdistyksen vapaaehtoisille ver-
taisohjaajille!

Yhdistys tuottaa hyvinvointia  ja terveyttä 
joka päivä. Me yhdistyksessä tiedämme tämän, 
mutta tietävätkö he, jotka päättävät asioista ja 
avustuksista? Osassa toimialueemme kunnissa 
rahoitus yhdistyksille on vähentynyt ja osassa 
ei. Aiemmin ilmaiset tilat ja palvelut ovat muut-
tuneet maksullisiksi, mutta onneksi osa kunnis-
ta tarjoaa edelleen tiloja maksutta yhdistysten 
käyttöön. Tuottaa yhdistys toimintaa sitten 
palkatun henkilökunnan tai vapaaehtoisten 
voimin, toiminnan organisointi ei ole ilmaista 
ja tämä usein unohtuu. Yhdistys ei voi myös-
kään järjestää kaikkea ilmaiseksi. Luentojen ja 
tapahtumien järjestämiseen menee yllättävän 
paljon aikaa ja rahaa. 

Vertaistuen organisoiminen ja hyvinvoinnin 
edistäminen tasapuolisesti ja saavutettavas-
ti  tarvitsee onnistuakseen julkista rahoitus-
ta. Sote-uudistuksen yhteydessä on unohdettu 
vertaistoiminta ja sen tärkeys. Enimmäkseen 
on puhuttu  järjestöjen palvelutuotannosta. 
Yhdistysten toimintaedellytykset tulee turvata, 
jotta ne voivat tuottaa hyvinvointia ja terveyttä 
matalla kynnyksellä ja virka-ajan ulkopuolella 
jatkossakin. 

Toimintaympäristön muutokset ja yhdistys-
tä kuormittavat pakolliset kustannukset ovat 
huomattavasti lisääntyneet. Tästä syystä jou-
dumme tämän vuoden aikana valitettavasti 
nostamaan sekä palvelujen että tuotteiden 
hintoja. 

Lämmin kiitos Leena Mankkiselle menneestä 
puheenjohtajakaudesta ja työniloa uudelle pu-
heenjohtajallemme Jaakko Hyytiselle. 

Terveisin 
Pia Nykänen
toiminnanjohtaja

Vuosi 2021 tuo  
mukanaan muutoksia 

hoitotarvikkeisiin
Hoitotarvikekilpailutus on vihdoin saatu maa-
liin ja uudet sopimukset ovat astuneet voi-
maan. Tällä kertaa hankintakilpailutus on ollut 
aikaisempaa huomattavasti laajempi ja moni-
mutkaisempi ja koko prosessi on tästä syystä 
venynyt.

Laajan yleiskäytön mittari

Laajaan yleiskäyttöön tarkoitettu mittari vaih-
tuu. Uudeksi mittariksi valittiin Accu-Chek 
Instant -mittari. Mittaria käyttävät mm. tablet-
tihoitoiset diabeetikot. Mittarit vaihdetaan 
vähitellen, sitä mukaa kun entiset liuskat lop-
puvat.
Integroituna mittarina säilyy Accu-Chek Mobi-
le ja ketomittarina CareSens Dual.

Insuliinikynien neulat

Nykyiset neulat vaihtuvat Insupen-neuloihin. 
Kun uudet neulat tulevat käyttöön, ne kannat-
taa ottaa heti käyttöön ja seurata niiden toimi-
vuutta. Jos neuloissa ilmenee ongelmia, asiasta 
pitää ilmoittaa välittömästi omaan hoitopaik-
kaan tai hoitotarvikejakeluun.

Insuliinipumput

Yleispumppu YpsoPump
Letkuton insuliinipumppu Omnipod DASH pod
Sensoroiva pumppuna Medtronic Minimed 640G
Sensoroivana, automattisempi pumppu Mini-
Med 780G
 
Sensorit 
 
Libre2
Dexcom G6



6 7

Koronaepidemian aiheuttaman veikkaus-
voittovarojen merkittävän pienentymisen 
johdosta monen järjestön tulevaisuus on 

ollut vaakalaudalla. Syksyllä taitettiin peistä siitä, 
miten menetetyt tulot kompensoidaan järjestöil-
le. Uhkana oli jopa 127 miljoonan euron leikkauk-
set, jotka onneksi saatiin torjuttua. Käännöksen 
aikaansaamisessa suuri panos oli järjestökentän 
aktiiveilla, joiden kanssa kävimme tiivistä yh-
teydenpitoa. Ilman järjestöjen omistautumista 
asiaansa positiivista päätöstä varojen täysimää-
räisestä kompensoinnista ei olisi syntynyt.

Valitettavasti tehty ratkaisu on vain väliaikainen. 
Tämä vuosi on vielä turvattu. Pidemmällä aika-
välillä rahoitukselle on luotava kestävä malli, 
joka ei ole sidoksissa Veikkauksen pelituottoihin.

Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liika-
nen, Liisa Hyssälä, Osmo Soininvaara, Ulla-Maj 
Wideroos ja Kalevi Kivistö selvittävätkin nyt 
hallituksen pyynnöstä, miten rahapelitoimin-
nan tuottojen vähentämiseen varaudutaan 
tulevina vuosina. Odotan heiltä kestäviä esityk-
siä. Selvitysryhmän toimikausi päättyy helmi-
kuun viimeinen päivä.

Järjestöillä on Suomessa merkittävä rooli yh-
teiskunnan eri tasoilla. Ne tekevät äärimmäisen 
tärkeää ennaltaehkäisevää työtä, jonka arvoa 
on mahdotonta mitata. Ilman järjestöjä moni 
tukea tarvitseva jäisi apua vaille, silloin kun sitä 

SIRKUSTYÖPAJA  
Sorin Sirkuksessa 
Ohjelmassa sirkustelua ammattilaisten  
ohjauksessa. 
Lauantaina 10.4.2021 klo 12-14.00
Sorin Sirkuksen tiloissa, Ahlmanintie 63.
Mukaan mahtuu 20 henkilöä. 
Hinta 10 €/ henkilö.  
Sitovat ilmoittautumiset 1.3.2021 mennessä 
yhdistyksen toimistoon puh. 045 358 2505 tai 
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi.

LIIKUNTAPÄIVÄ  
Varalan Urheiluopistolla 
Lauantaina 17.4.2021 klo 12.00-15.00. 
Varalan Urheiluopisto, Varalankatu 36.
 
Ennen liikuntaa on mahdollisuus omakustan-
teiseen lounaaseen klo 11.00 – 12.00 Ravintola 
Säteessä (noutopöytä). Lounaan hinnat: aikuiset 
14 €, 13-15 -vuotiaat 10 € ja 5-12 -vuotiaat 7,00 €
Hinta 10 €/ henkilö. 

Järjestöjen rahoituksen  
tulevaisuus ratkeaa keväällä

eniten tarvitsee, eikä niiden tekemää työtä ole 
mahdollista korvata yhteiskunnan taholta.

Erityisesti vallitsevassa tilanteessa, jossa nor-
maaliaikojen kuormituksen ohella kasvava 
epävarmuus aiheuttaa huolta ja ongelmia lisä-
ten tarvetta matalan kynnyksen tukipalveluille, 
voi järjestöjen tuesta leikkaaminen aiheuttaa 
todella merkittävän sosiaali- ja terveyspalvelu-
menojen kasvun tulevaisuudessa.

Nyt tarvitaankin järjestökentän, viranomais-
ten ja päättäjien saumatonta yhteistyötä, jotta 
saamme aikaan rahoitusmallin, joka palvelee 
sekä järjestöjä että kansalaisten tarpeita. Haluan 
osaltani rohkaista myös Tampereen Diabetes-
yhdistyksen jäseniä olemaan aktiivisia omien 
kontaktiensa kautta, jotta yhä useampi suoma-
lainen ymmärtäisi järjestötyön merkityksen. 
Suomalainen yhteiskunta tarvitsee järjestöjen 
panosta entistä enemmän tulevaisuudessa.

Toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille hyvää 
alkanutta vuotta ja mukavia yhteisiä hetkiä 
yhdistystoiminnan parissa.

Jouni Ovaska
Tamperelainen kansanedustaja

Tule tekemään  
keväinen kranssi
Tiistaina 30.3.2021
klo 13.00- 15.00 tai klo 17.30-19.30
Paikka: yhdistyksen toimisto (Lähteenkatu 2-4)

Hinta: 20,00 e (materiaalikustannukset)
Mukaan mahtuu 10 osallistujaa/ryhmä!

Kurssilla jokainen saa tehdä ohjatusti itselleen eucalyptus- ja heinäkranssin 
kotiin vietäväksi. Ohjauksesta vastaa floristi Marja Forsman.  

Sitovat ilmoittautumiset 18.3.2021 mennessä yhdistyksen toimistoon puh. 045 358 2505  
tai tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi 

Kuvaaja: Marja Forsman

Sitovat ilmoittautumiset 1.3.2021 mennessä 
yhdistyksen toimistoon puh. 045 358 2505 tai 
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi.

   

LASTEN LIIKUNTALEIRI
Tampereen Diabetesyhdistys järjestää perin-
teisen liikuntaleirin 9 - 12-vuotiaille lapsille 
Varalan Urheiluopistolla 18.-20.6.2021. Leirillä 
liikuntaan monipuolista sisällä ja ulkona. 
Leiri on tarkoitettu ensisijaisesti Länsi-Suomen 
alueen lapsille. Leirillä on mukana sairaanhoi-
taja. Leiriläisen omavastuu hinta on 170 euroa. 
Hakulomake löytyy yhdistyksen www-sivuilta 
www.tampereendiabetesyhdistys.fi helmikuus-
sa. Hakemus täytettävä 1.4.2021 mennessä. 

Lisätietoja: Pia Nykänen, puh. 050 576 3313 tai 
pia.nykanen@tampereendiabetesyhdistys.fi.

DIABETESKAHVILA 
Yhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4

Tiistaina 16.2. klo 14.00
Kysy diabeteshoitajalta 
- diabeteshoitaja Outi Viljanen

Tiistaina 9.3. klo 14.00
Miten ennaltaehkäistä muistisairauksia? 
- muistiasiantuntija Marianne Myllymaa, Nääsville ry

Tiistaina 13.4. klo 14.00
Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto 
- Asianajotoimisto Ava Oy

Tiistaina 4.5. klo 14.00 
Ravinnon vaikutus muistiin 
- muistiasiantuntija Marianne Myllymaa, Nääsville ry

Kahvila on tarkoitettu diabeetikoille ja  
heidän läheisilleen.  
Tervetuloa!
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KANGASALA

NOKIA

PIRKKALA

KOKOUSKUTSU

Tampereen Diabetesyhdistyksen sääntömääräiseen  

kevätkokoukseen
Torstaina 18.3.2021 klo 18.00 
yhdistyksen toimitiloissa, Lähteenkatu 2-4.

klo 17.30-18.00 Diabetesliiton hallituksen jäsen  
Markus Määttänen kertoo Diabetesliiton ajankohtaiset kuulumiset

Kokouksessa käsitellään sääntöjen §13 mukaiset asiat. 
Yhdistyksen säännöt ovat nähtävistä yhdistyksen nettisivuilla 
www.tampereendiabetesyhdistys.fi

Asialista:

1. Kokouksen avaus
     
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja  
     tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vuoden 2020 vuosikertomuksen esittely ja hyväksyminen

6. Vuoden 2020 tilien ja tilinpäätöksen esittely sekä tilintarkastajien lausunnon  
    kuuleminen

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  
     hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

Tervetuloa kokoukseen kuulemaan millainen oli vuosi 2020!
 
Kahvitarjoilu
 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvalla täytyy olla käytössään 
toimiva sähköpostiosoite, tietokone, tabletti tai älypuhelin, jossa on toimiva mikrofoni sekä net-
tiyhteys. Kokoukseen etäyhteydellä osallistuvat saavat kokousmateriaalin sekä kokouksen linkin 
sähköpostiinsa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokoukseen ilmoittautuminen viimeistään 11.3.2021 mennessä yhdistyksen toimiston sähköpos-
tiin tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi tai puh. 045 358 2505. 
Ilmoittautumisessa tarvitaan osallistujan nimi, puhelinnumero ja sähköposti.

Kangasalan Diabeetikot

Diabeteskerho 
Kerho kokoontuu kuukauden toinen  
keskiviikko klo 17.00-18.30 JHL:n kerhotilassa,  
Ainontie 2.
Kevään kokoontumiset: 10.2., 10.3., 14.4. ja 12.5.
Lisätietoja: Erja Kortesmaa p. 044 637 0210

Äijärinki
Ryhmä on tarkoitettu diabeetikoille tai diabe-
tesriskissä oleville miehille. 
Äijärinki kokoontuu kuukauden ensimmäinen 
torstai klo 18.00 Hengitysyhdistyksen Silmu-
kellarissa, Toivontie 1 C 19.
Kevään kokoontumiset: 4.2., 4.3., 1.4. ja 6.5.
Lisätietoja: P. Santaharju p. 040 567 5122
Tervetuloa mukaan saamaan tietoja, tukea 
ja motivaatiota diabeteksen hoidossa joko 
itsellesi tai läheisellesi. 

Kangasalan Sanomien Seurat toimivat-pals-
talla ilmoitetaan kerhot ja muut tapahtumat.

Kuhmalahden diabeteskerho
Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 
Kerhon aloitusajankohta ilmoitetaan myöhem-
min. Tiedot kokoontumisista myös Sydän-Hä-
meen lehden MeNyt-palstalla ja Kangasalan 
Sanomissa.

Nokian diabeteskerho
Ryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen tiis-
tai klo 13.00–14.30. SPR:n tiloissa, Pirkkalaistori 
1, 2. kerros. Ryhmän vetäjänä toimii Seija Tuori. 
Kevään kokoontumiset: 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5. 

Tyypin 1 diabeetikoiden ryhmä
Ryhmä peruttu vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi.

PIRKKALAN ALAOSASTO
Yhteystiedot
Anneli Jylhä (puheenjohtaja ja sihteeri)  
p. 040 731 4270, anneli.jylha@diabetes.fi 
Paavo Rantala (rahastonhoitaja)  
p. 0400 722 517, paavo.rantala@sekl.fi 
      
11.2.2021 klo 18.00 Yleisötilaisuus.  
Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2, koulutustila. 
Diabetes ja silmät.  
Yrittäjä / Optikko Eija Grönfors ja Optometristi 
Susanna Ylipoti Pirkkalan Instrumentariumista. 

16.2.2021 klo 18.00 Kevätkokous.  
Pirkkalan ABC, Keisarinviitta 2.  Kaikki Tam-
pereen diabetesyhdistyksen pirkkalalaiset 
jäsenet tervetuloa. Kahvitarjoilu.  

11.3.2021 klo 18.00 Yleisötilaisuus.  
Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2, koulutustila. 
”Kenkä ja jalka ne yhteen soppii…”  
Asiaa kengän valinnasta ja mietitään miten 
sitä oikeastaan pitäisikään kävellä! Jalkojen-
hoitaja Jaana Huhtanen, Diabetesliitosta.

22.4.2021 klo 18.00 Yleisötilaisuus.  
Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2, koulutustila.
Katsotaan yhdessä Diabetesliiton ylilääkärin, 
LT Pirjo Ilanne-Parikan luento ”Diabetesta 
kaiken ikää”. Diabeteshoitaja Anneli Jylhä, 
Diabetesliitto juontaa.

RYHMÄTOIMINTAA PIRKKALASSA
 
OMA-ryhmä
Oma-ryhmä on tyypin 1 diabeetikoiden 
tukiryhmä. Ykköstyypit saavat ryhmistä uutta 
tietoa ja taitoa päivittäiseen omahoitoonsa. 
Yhteisenä tavoitteena on hoitotasapainon 
koheneminen.
OMA-ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen 
maanantaisin klo 18.00.
Tiedustelut: Matti Pirhonen p. 050 3202 890,  
matti.j.pirhonen@gmail.com 



10 11

PÄLKÄNE

Kerhot

Liikunta

TAMPERE

Luennot

VIRRAT
ITE-ryhmä
ITE-ryhmä on maallikkovetoinen 2-tyypin 
diabeetikoiden ja riskiryhmäläisten vertais-
tukiryhmä, jossa pohditaan ja opetellaan 
yhdessä terveyttä edistäviä ruoka- ja liikunta-
tottumuksia. Ryhmän tavoitteena on parantaa 
ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, ja näin 
lisätä elämänlaatua. 

ITE-ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen 
maanantaisin klo 18.00. 
Tiedustelut: Paavo Rantala, p. 0400 722 517, 
paavo.rantala@sekl.fi

OMA- ja ITE-ryhmät kokoontuvat Elokolon 
tiloissa osoitteessa Suupankuja 8, C-rappu.

Muutokset mahdollisia.

Toiminnasta tiedotetaan tarkemmin aina edel-
lisen viikon Pirkkalainen-lehdessä yhdistys-
palstalla. 

Toistaiseksi kokouksissa noudatamme turvavä-
lejä ja käytämme kasvomaskeja.

Pälkäneen diabeteskerho
Kerhon kokoontumisesta ilmoitetaan erikseen. 
Tarkemmat tiedot kokoontumisista myös Sy-
dän-Hämeen lehden MeNyt-palstalla.

Luopioisten diabeteskerho
Kerhon kokoontumisesta ilmoitetaan erikseen. 
Tarkemmat tiedot kokoontumisista myös Sy-
dän-Hämeen lehden MeNyt-palstalla.

Liikunta
Omatoiminen kuntosaliryhmä
Rautajärven kuntosalilla, avaimen saa tarvit-
taessa EloTähkästä.
Miesten ryhmä joka torstai klo 15.00.
Naisten ryhmä joka perjantai klo 13.00.
Ryhmä on maksuton.

Virtain diabeteskerho
Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa maa-
nantaisin klo 14.00-15.30. 
Kohtaamispaikka, Pääskyntie 6 (entinen 
virastotalon ruokasali, käynti kaupungintalon 
sisäpihan kautta).

Kahvitarjoilu, kahvi ja pulla 2 euroa.
Kevään kokoontumiset: 8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5. 
Lisätietoja: Anneli Laurila p. 0400 335 580.
Tule yksin tai kaverisi kanssa, mutta älä tule 
yskäisenä ja nuhaisena. 
Tiedot kokoontumisista myös Suomenselän 
Sanomien muistilistalla.

 

 

Haluaisitko perustaa kerhon tai vertaistuki-
ryhmän tai onko mielessä tarpeellinen ylei-
söluennon aihe? Millaista toimintaa toivoisit 
omalle alueellesi?

Ota yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan: 
pia.nykanen@tampereendiabetesyhdistys.fi 
tai p. 050 576 3313.

Harrastuskerho
Tervetuloa neulomaan, virkkaamaan, piirtä-
mään, askartelemaan...
Ota keskeneräinen työ mukaan tai tule hake-
maan kerhosta uutta inspiraatiota!
Kerho kokoontuu joka toinen maanantai klo 
15.30 yhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4, 
Tampere. Kokoontuu maanantaina 1.2., 15.2., 
1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5. ja 24.5. klo 
15.30.

Keskustelukerho
Tule kanssamme keskustelemaan diabetekseen 
liittyvistä asioista yhdistyksen toimistolle, Läh-
teenkatu 2-4, Tampere, joka torstai klo 14.00. 
Paikalla on meitä muita diabeetikoita vapaa-
muotoisen keskustelun tai asiantuntija-alustuk-
sen parissa. Kerho on tauolla toistaiseksi

Matkailukerho
Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko  
klo 17.00 yhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4, 
Tampere, Pekka Tammisalon johdolla,  
p. 040 577 3293. Kerho on tauolla toistaiseksi.

LIIKUNTARYHMÄT 

TUOLIJUMPPA 
Maanantaisin klo 14.00-14:45 (45 min/kerta)
Paikka: Diabetesyhdistyksen tilat, Lähteenkatu 2-4

Tuolijumppa on yhdistyksen jäsenille ilmainen. 
Mukaan mahtuu 9 henkilöä. 

Tiedustele vapaita paikkoja puh. 045 358 2505 
tai tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi

ILMAJOOGA
Tiistaina 16.3. klo 17-18.00
Paikka: Liikuntastudio BEAT, Sumeliuksenkatu 
18 A, 2. kerros.
Ilmajooga tunneilla harjoitus tehdään katosta 
roikkuvan kankaan eli hammockin avulla. Tun-

nista riippuen harjoitus kehittää monipuoli-
sesti liikkuvuutta, kehonhallintaa, lihasvoimaa 
ja tasapainoa, sekä huoltaa kehoa ja haastaa 
kokeilemaan jotain uutta ja hauskaa. Ilma-
jooga sopii kaikille kuntotasosta riippumatta. 
Kankaan tuki tekee harjoittelusta turvallista ja 
se auttaa erityisesti hartiaseudun ja selän jän-
nitteisiin. Harjoitus myös vilkastuttaa aineen-
vaihduntaa. Tunneille suosittelemme pitkä-
lahkeiset ja ihonmyötäiset housut ja kainalot 
peittävän paidan. Jätäthän korut pois tunnilta.
Hinta: 10 euroa/ jäsen ja 15 euroa/ ei jäsen.
Sitovat ilmoittautumiset 16.2. mennessä  
puh. 045 358 2505 tai 
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi

FOOTBIC – JALKAJUMPPA
Footbic on fysioterapeutti Ahto Kärnän kehittä-
mä jalkaterien kuntoutusmenetelmä, joka vai-
kuttaa koko kehoon. Footbic-harjoituksissa peh-
meiden pallojen avulla vahvistetaan jalkaterien 
lihaksia ja harjoitetaan liikkuvuutta, koko kehon 
liikehallintaa ja tasapainoa. Footbic sopii kaike-
nikäisille ja -kuntoisille jalkojen hyvinvoinnista 
ja moninaisemmista vaivoista kärsiville. Liikkeitä 
voi tehdä tukea ottaen tai istuen. 

Tiistaina 23.2. klo 16.00
Yhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4.

Tunti on yhdistyksen jäsenille ilmainen, muille 
6 €. Mukaan mahtuu 9 henkilöä. 
Sitovat ilmoittautumiset 16.2. mennessä  
puh. 045 358 2505 tai  
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi

HUOM! 
Viola-kodin ja Tamkin liikuntaryhmät ovat tau-
olla kevätkauden.

Yleisöluennoille on vapaa pääsy ja ne ovat 
maksuttomia! Luentoja voi seurata myös ver-
kon välityksellä.

Diabeteksen vaikutus tuki- ja  
liikuntaelin ongelmiin
Sisätautien erikoislääkäri Pirjo Ilanne-Parikka

RUOVESI
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Tapahtumat

Erityisuimakortti  

Erityisuimakortti on tarkoitettu tamperelaisille eri tavoin  
vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille edistämään  
omaehtoista uintiharrastusta.
 
Korttia myydään liikuntapalveluista, Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere, (Ratinan stadion). Kortti on henkilö-
kohtainen, ja se myönnetään liikuntajohtajan päätöksellä. Erityisuimakortin saa joko nimetyillä KELA-kortin 
tunnuksilla tai lääketieteelliseen lausuntoon perustuvalla todistuksella merkittävästä haitasta. Diabeetikoilla 
Kela-kortin kääntöpuolella on tunnus 103 tai 215.

Erityisuimakortti on voimassa puoli vuotta tai vuoden ostopäivästä lukien, jonka jälkeen se voidaan ladata uu-
delleen. Kortti on voimassa Pyynikin, Hervannan ja Tesoman uimahalleissa sekä Tampereen uintikeskuksessa 
niiden aukioloaikoina. Kortti ei ole voimassa maauimalassa. Uimahallissa on pyydettäessä esitettävä henkilölli-
syystodistus ja KELA-kortti. Korttia ei lunasteta takaisin jälkikäteen, ja sitä ei voi maksaa liikuntaseteleillä. 
 
Vuosikortin hinta on 130 € ja puolen vuoden kortin 65 €.

Ajankohta: Ti 23.2.2020 klo 18–19  
Paikka:   Työväenopisto Sampola,  
Sammonkatu 2, auditorio
Yhteistyössä Tampereen seudun työväenopis-
ton kanssa
 
Vatsaa vaivaa  
- johtuuko se diabeteksesta?
Gastroenterologian erikoislääkäri Mikko 
Mattila
Ajankohta:  Ti 23.3.2020 klo 18-19 
Paikka:  Työväenopisto Sampola,  
Sammonkatu 2, auditorio
Yhteistyössä Tampereen seudun työväenopis-
ton kanssa

Rasvamaksa 
- Miten tutkitaan, ehkäistään ja hoidetaan? 
Sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri 
Riikka Mettälä, Tays
Ajankohta: Ti 20.4.2020 klo 18–19.15  
Paikka: Työväenopisto Sampola,  
Sammonkatu 2, auditorio
Yhteistyössä Tampereen Sydänyhdistys ry, 
Pirkanmaan munuais- ja maksayhdistys ry, 
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry ja Tampereen 
seudun työväenopisto
 
         

Ryhmät
Ryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa, 
Lähteenkatu 2-4. 
Tiedustelut p. 045 358 2505.

50+ tyypin 1 diabeetikoiden ryhmä
Ryhmä on tarkoitettu sekä miehille että 
naisille. Oletpa sitten vastasairastunut tai jo 
diabeteskonkari, tervetuloa mukaan!
Kevään kokoontumiset keskiviikkoisin 20.1., 
17.2., 17.3., 14.4. ja 19.5. klo 18.00

Diabeetikkolasten ISOVANHEMPIEN 
ryhmä
Tule jakamaan tunteita, iloja ja huolia aktiivi-
seen ryhmään!
Kevään kokoontumiset torstaisin 18.2., 18.3. 
ja 15.4. klo 16.00.

Diabetes ja näkö
Tule keskustelemaan tai vain kuuntelemaan 
muiden kokemuksia! Ryhmä on tarkoitettu 
tyypin 1 diabeetikoille.
Kevään kokoontumiset keskiviikkoisin 10.2., 
10.3. ja 14.4. klo 14.00.

ITE-ryhmä Kurittomat 
Vertaistukiryhmä tyypin 2 diabeetikoille ja ris-
kiryhmäläisille. Ryhmä on toistaiseksi tauolla.
 
Kakkostyypin tukiryhmä
Kakkostyypin vertaistukiryhmä on avoin mie-
hille ja naisille, kauan sairastaneille sekä vasta 
diabetestaipaleen alussa oleville. Ryhmä on 
toistaiseksi tauolla

Me voimme hyvin
Keskusteluryhmä, jossa etsimme hyvinvoinnin 
rakennusaineita, mietimme muutoksen vai-
keutta ja tiedostamme omia mielialojamme.
Yhdessä puramme hyvinvoinnin esteitä ja 
saamme voimaa toisistamme. Meno on rentoa 
ja asu vapaa. Ryhmään vetäjänä toimii Klaus 
Lönnström, vertaistukija ja tuettava. Tervetuloa!
Ryhmä kokoontuu kuukauden ensimmäinen 
maanantai 1.2., 1.3., 12.4. ja 3.5. klo 12.00-13.00.

VERTULI
Ryhmä on tarkoitettu lihavuusleikkauksen 
läpikäyneille ja leikkausta harkitseville. 
Kevään kokoontumiset torstaisin 4.2., 11.3., 
8.4. ja 6.5. klo 17.00.

Äitien ryhmä
nuorille äideille, pienten lasten äideille, raskaa-
na oleville ja raskautta suunnitteleville naisille. 
Ryhmällä on oma Facebook-ryhmä, jossa 
sovitaan kokoontumiset. Tiedustelut:  
Roosa Haapajoki, p. 050 512 4809 tai  
roosa.haapajoki@tampere.fi.

Kevään ajan kaikkiin yhdistyksen tiloissa pidet-
täviin tapahtumiin ilmoittautuminen  
p. 045 358 2505 tai  
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi

Tyypin 2 ensitietopäivä
Lauantaina 13.3. klo 12.00-16.00
Yhdistyksen tiloissa

Kevätkokous
Torstaina 18.3.2021 klo 18.00
Yhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4

Kranssikurssi
Tiistaina 30.3. klo 13.00 ja 17.30

Jalka-kenkäpäivä
Tiistaina 20.4. klo 13.00-17.00 

Vinkkejä hyvinvoivaan arkeen
Keskiviikkoisin 10.2.–17.3.2021 klo 16.30–
18.00 Diabetesyhdistyksen tiloissa

Askarruttaako ravitsemus ja suolan käyttö 
tai vaikkapa levon merkitys arjessa? Kuinka 
tehdä hyviä valintoja? Näihin kysymyksiin 
saat vastauksia keskustelevasta ryhmästä, jota 
ohjaavat Tampereen ammattikorkeakoulun 
viimeisen vuoden terveydenhoitajaopiskelijat.
Kurssille otetaan 8 osallistujaa ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Kysy lisää ja ilmoittaudu 
mukaan ke 3.2.2020 mennessä tsto@tampe-
reendiabetesyhdistys.fi tai p. 045 358 2505.

Avaimet diabeteksen hallintaan 
Ryhmä vastasairastuneille tyypin 2 diabee-
tikoille
Tiistaisin 16.2.-16.3.2021 klo 17.30-19.00 
Diabetesyhdistyksen tiloissa
 

Ohjemassa mm.
• Ravitsemusasiaa esimerkkien kautta.  
  Mikä on hyvin ja mitä tulisi ehkä muuttaa.?
• Miten sovellan liikuntasuosituksia 
• Verenpaineen mittaustekniikka ja tulosten 
   tulkinta 
• Verensokerin omaseuranta ja tulosten tulkinta
• Jalkojen omahoito ja säännöllinen tutkiminen
• Rentoutumisharjoitus
 
Ohjaajina toimivat Tampereen ammattikorkea-
koulun viimeisen vuoden terveydenhoitaja-
opiskelijat.

Kurssille otetaan 8 osallistujaa ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Kysy lisää ja ilmoittaudu mu-
kaan to 11.2.2020 mennessä tsto@tampereen-
diabetesyhdistys.fi tai p. 045 358 2505.

Molemmat ryhmät ovat maksuttomia.  
Peruuttamattomasta ilmoittautumisesta  
veloitamme 30 €.

Yhdistyksen tiloissa
Paikalla Bodiannan edustaja.

Diabeteskahvila
Yhdistyksen tiloissa
Tiistaina 16.2. klo 14.00
Tiistaina 9.3. klo 14.00
Tiistaina 13.4. klo 14.00
Tiistaina 4.5. klo 14.00
Kahvila on tarkoitettu diabeetikoille ja  
heidän läheisilleen.  

Tervetuloa!
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”Sain koronarokotuksen! Kiitollinen ja helpot-
tunut olo. Tehokkaan rokotteen kehittäminen 
tällä aikataululla on yksi lääketieteen historian 
kovimpia saavutuksia,” iloitsi HUSissa työsken-
televä infektiolääkäri sosiaalisessa mediassa 
joulun välipäivinä. Kova saavutus oli myös in-
suliinin kehittäminen keksinnöstä hengenpe-
lastajaksi reilussa puolessa vuodessa. Eivätkä 
tämän päivän rokotteen ja sadan vuoden ta-
kaisen keksinnön yhtäläisyydet pääty siihen: 
molempia edelsi suuri määrä kärsimystä, eikä 
kummastakaan saatu heti apua kaikille.

Tyypin 1 diabetesta sairastanut teini-ikäinen 
Elizabeth Hughes kirjoitti Kanadan Torontosta 
lähettämässään kirjeessään äidilleen vuonna 
1922: ”Osaan tehdä sen itse täydellisen kauniisti. 
Nyt tunnen olevani riippumaton.” Elizabeth kertoi 
kirjeessään insuliinin pistämisestä. Hän oli insulii-
nin keksijän Frederick Bantingin hoidettavana, ja 
yksi ensimmäisistä tyypin 1 diabeetikoista, joiden 
hengen vuonna 1921 keksitty insuliini pelasti.

Elizabeth sairastui tyypin 1 diabetekseen 
11-vuotiaana keväällä 1919. Se oli tuolloin 
kohtalokasta: koska toimivaa hoitoa ei ollut, 
sairastuneiden voitiin odottaa elävän enintään 
muutamia kuukausia.

Lisää elinaikaa nälkiinnyttämällä
Elizabeth oli vaikutusvaltaisen perheen tytär, 
ja Elizabethin vanhemmat toimittivat tyttären-
sä hoidettavaksi Frederick M. Allenin klinikalle 
Yhdysvaltain Morristowniin. Lääkäri Allen oli 
yhdessä toisen tuon ajan näkyvän diabetesasi-
antuntijan, Elliott P. Joslinin kanssa kehittänyt 
hoitomuodon, jonka turvin he yrittivät pitkit-
tää diabetekseen sairastuneiden elinikää. 

Allenin ja Joslinin vuosina 1915-1922 kokeile-
ma hoito perustui äärimmäiseen kalorirajoi-
tukseen ja paastopäiviin. Vaikka nälkiinnyttä-
minen pidensikin useiden potilaiden elinaikaa, 
pääosa heistä menehtyi ja useiden kuolinsyy 
oli aliravitsemus tai infektio. Pisimpään sinni-
telleet olivat aikuisia, joilla oli todennäköisesti 
tyypin 2 diabetes. Sitä ei tuolloin vielä tunnis-
tettu omaksi diabetestyypiksi.

Sairastuessaan tyypin 1 diabetekseen Elizabeth 
painoi 34 kiloa. Allenin klinikalla häntä alettiin 
hoitaa ruokavaliolla, josta hän sai energiaa vain 
500 kilokaloria vuorokaudessa. Lisäksi viikossa 
oli yksi paastopäivä. Kasvuikäinen lapsi laihtui 
nopeasti 10 kiloa.

Keksintö pelasti viime hetkillä
Elizabethin vointi kuitenkin koheni ankaran di-
eetin myötä ja hänen ruoka-annoksiaan voitiin 
hieman kasvattaa. Dieetin noudattamista val-
voi henkilökohtainen hoitaja. Tästä huolimatta 
oli suoranainen ihme, että ripulitaudin 20 kiloi-
seksi kuihduttama Elizabeth oli elossa vielä ke-
sällä 1922, jolloin tieto insuliinin keksimisestä 
tavoitti hänen vanhempansa.

Insuliini, 
yksi lääketieteen historian  
kovimmista saavutuksista,  
täyttää sata vuotta 
verkkotoimittaja Pirita salomaa, Diabetesliitto

Elizabethin äiti lähetti kirjeen 
Bantingille ja aneli insuliinin kek-
sijää ottamaan tyttärensä tut-
kimuspotilaaksi. Aluksi Banting 
kieltäytyi – ja historialähteiden 
mukaan pääsyy oli se, että insu-
liinia ei vielä kyetty valmistamaan 
riittävästi – mutta heltyi lopulta, 
ja Elizabeth pelastui elämään. 

Vielä Elizabeth Hughesia tunne-
tumpia Bantingin tutkimuspoti-
laita ovat teini-ikäinen Leonard 
Thompson, joka oli ensimmäi-
nen insuliinilla hoidettu tyypin 
1 diabeetikko sekä pikkuinen 
Ted Ryder, jonka viesti Bantigille 
sulattaa sydämen: ”Voisitpa tulla 
katsomaan minua. Olen pullea 
poika nyt, voin hyvin ja voin kii-
vetä puuhun.”

Nobelin palkintoon johtaneista insuliinin 
keksimisen monista käänteistä kerrotaan 
vuoden 2021 aikana Diabetestutkimus-
säätiön verkkosivuilla. Jatkokertomus al-
kaa siitä, kuinka rahapulasta kärsinyt nuo-
ri lääkäri sai käänteentekevän oivalluksen. 
Ensimmäinen osa ilmestyy 15.2. osoitteessa  
www.diabetestutkimus.fi/insuliini100.

”Eivätkä tämän päivän rokotteen  
ja sadan vuoden takaisen  

keksinnön yhtäläisyydet pääty 
siihen: molempia edelsi suuri määrä 

kärsimystä, eikä kummastakaan 
saatu heti apua kaikille.”

Tyypin 2 diabeteksen 
ensitietopäiväensitietopäivä
 
Lauantai 13.3. klo 12-16 
Tampereen Diabetesyhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4

Mitä kuuluu omahoitoon? Miksi verenpaineen, suun tai jalkojen hoito on tärkeää  
diabeteksen hoidossa? Miksi ja milloin mittaan verensokeria? Mitä labra-arvot kertovat?

Jos olet hiljattain sairastunut diabetekseen, tule mukaan kuulemaan,  kysymään  
ja keskustelemaan! Tilaisuus on maksuton.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 10.3. mennessä p. 045 358 2505 tai  
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi

JALKA-KENKÄPÄIVÄ 

Tiistaina 20.4.2021 klo 13.00-17.00 
Paikka: yhdistyksen toimisto, Lähteenkatu 2-4
Paikalla Bodiannan edustaja Taina Matintalo
 
Tervetuloa tutustumaan sekä miesten että naisten  
jalkineisiin ja Liqua-care nestevirtapohjallisiin.  

bodianna@bodianna.fi • P. 040 686 1450

BODIANNA
bodianna.fi

Laaja
valikoima

TERAPEUTTISIA
NAISTEN KENKIÄ

(kengissä nestevirta-
pohjalliset

jo valmiina)

Olemme mukana seuraavassa 
tapahtumassa: JALKAPÄIVÄ
Paikka: Tampereen Diabetesyhdistys ry
Osoite: Lähteenkatu 2-4, 33500 Tampere
torstaina 10.9.2020 klo 13–17

LIQUA-CARE®  
Terapeuttiset 
nestevirtapohjalliset
Tehokas väsymyksen 
lievittäjä jaloille ja säärille.

Easy Step 
kengät

Sopii käytettäväksi
• suonikohju- ja diabetes-
potilaille • jos joudut 
seisomaan tai kävelemään 
pitkään • kylmille, väsyneille 
ja turvonneille jaloille 
• niveltulehduksen hoitoon 
• raskauden aikana
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Yli puolella suomalaisista arvioidaan 
olevan jonkinlaisia jalkaterän virheasen-
toja. Yleisimmät syyt tähän ovat jalko-
jen lihasten passiivisuus ja vääränlaiset 
kengät. Jalkaterä on alusta, jonka päällä 
liikumme, joten virheasento vaikuttaa 
koko kehoon jalkaterästä ylöspäin. Tyy-
pillisiä oireita ovat kiputilat jalkapohjas-
sa, akillesjänteessä, polvessa, lonkassa, 
tai selässä. Nivelten välinen kineettinen 
ketju katkeaa, kun jalkaterä ei toimi oi-
kein. 

Diabetekseen liittyy kohonnut ahtauttavan val-
timosairauden riski, jossa riskitekijät ovat samo-
ja kuin ei-diabeetikoilla mm. veren kohonnei-
den rasva-arvojen, verenpaineen kohoamisen ja 
matala-asteisen tulehduksen osilta, mutta lisä-
riskin muodostaa kohonneen veren sokerin ai-
heuttama LDL:n (huono kolesteroli) lisääntynyt 
tarttuvuus verisuonen pintaan. Valtimopuus-
tossa pienille valtimoille ja etenkin hiussuonille 
liiallinen sokerimäärä aiheuttaa verisuonten ty-
vikalvon paksunemista ja jäykistymistä. Näin ku-
dosten aineenvaihdunta voi heikentyä ja aiheu-
tua diabeteksen elinvaurioita, kuten nefropatiaa 
eli diabeettista munuaisairautta, retinopatiaa 
eli diabeettista silmäsairautta ja neuropatiaa 
eli diabeettista hermovauriota. Muitakin me-
kanismeja on. Hermovauriot voivat kohdentua 
polyneuropatiassa eli monihermovauriossa niin 
tunto-ja liikehermoille kuin autonomiselle eli 
tahdosta riippumattomalle hermostolle. Seu-
rauksena voi olla tärkeän suojatunnon heiken-
tymistä, joka altistaa jalkaterän kolhuille ja esim. 
liian pienten ja epäsopivien jalkineiden käytöl-
le. Motorinen neuropatia heikentää jalkaterän 
lihaksia aiheuttaen virheasentoja, jänteiden 
kiristymistä ja koko liikeketjun vaikeutumista. 
Autonomisen hermoston heikentyminen taas 

hikoilun vähenemistä, hiussuonten toimintahäi-
riöitä ja jalkaterien ihon kuivumista ja halkeilua 
altistaen ihon haavaumille.

Jalkaterän toiminnan muutokset voivat haitata 
askellusta siten, että jalkapohjan paineolosuh-
teet pinta-alaa kohden kasvavat. Arvioidaan, 
että normaali kudospaine jalkapohjassa on 
seistessä n. 1 kg/ cm2, ja kävellessä ja juostessa 
se voi nousta 20-49 kg/cm2. Neuropatiasta kär-
sivillä muuttuneen jalkaterän mekaniikan takia 
kudospaine voi kohota jo seisten haitallisen 
suureksi altistaen siten jalkapohjan ihon kovet-
tumille ja sitä kautta edelleen haavaumille.

Liikkuessa jalkaterä ottaa kehon painoa vas-
taan joka askeleella tuhansia kertoja päivässä. 
Jalkaterä mukautuu ensin alustaan pehmittäen 
iskuvaikutusta ja sopeutuen alustaan, ja aske-
leen edetessä jäykistyen ponnistusta ja liikettä 
välittäväksi vivuksi. On huomattavaa, miten ke-
hon aistijärjestelmä viestii kävellessä nopeasti 
alustan olosuhteista iho- ja liiketuntojen kautta. 
Suojatunnon heikkeneminen vähentää kykyä 
reagoida alustan olosuhteisiin ja esimerkiksi pal-
jain jaloin kävely hiekkatiellä ei ole diabeetikoille 
suositeltavaa, mikäli jalan tunto on heikentynyt. 

Iskunvaimennukseen liittyen jalkapohjassa on 
ihon ja sen alaisen rasvakudoksen lisäksi side-
kalvorakenteita, jotka ottavat tärähdystä vas-
taan askelkontaktin alussa ja tärähdys välittyy 
ylöspäin kehossa, jopa niskaan ja leukaniveliin 
asti. Diabeteksessä lisääntynyt kudosproteii-
nien glykolysaatio eli sokeroituminen aiheuttaa 
kudosten jäykistymistä ja vähentää lihasten ja 

jänteiden elastisuutta.  Siten on vielä tärkeäm-
pää diabeetikoille ylläpitää ja edistääkin näitä 
ominaisuuksia. 

Jalkaterä tulee yleensä maahan kantapäävoit-
toisesti ja varaus etenee siitä jalkaterän ulko-
kaarta pitkin. Jalkaterän etuosa leviää lievästi 
viuhkamaisesti.  Varaus siirtyy askeleen edetes-
sä päkiälle ja jalkaterän liike kiristää jalkapöydän 
luut alaspäin kaarimaisiksi ja hyvin tukevaksi ra-
kennelmaksi. Ponnistus tapahtuu 1-2 varpaiden 
tyvinivelten ja varpaiden kärkien kautta.  Mikäli 
jalkaterän vakautuminen ponnistusta kestäväk-
si vivuksi ei pääse esim. nivelsidelöysyyden tai jo 
tapahtuneiden rakennemuutosten takia toteu-
tumaan, saatetaan tarvita ortooseja tukemaan 
ja ohjaamaan jalkaterän toimintaa. Jalkineiden 
ominaisuudet ovat tärkeitä ja kriittistä, jotta jal-
katerä pääsee toimimaan ”luonnollisesti”. 

Jalkaterien riskiluokitus tulee diabeetikoilla ar-
vioida kerran vuodessa tai tarvittaessa useam-
min. Jalkojen riskiluokitus ennustaa riskiä saada 
jalkoihin pitkäaikainen jalkahaava. Riskiluokka 0 
osoittaa riskin olevan pieni. Suojaavan tunnon 
heikkeneminen tai puute, nostaa riskiluokan 
1:en. Tällöin jumppauksia ja liikuntaa voi tehdä 
melko vapaasti, mutta huomioiden mm. jalki-
neiden sopivuus ja harjoitusten kohtuullisuus. 
Riskiluokassa 2 on lisäksi jalkaterien rakenteel-
lisia poikkeavuuksia ja/tai verenkiertohäiriöitä. 
Liikeharjoittelu on perusteltua ja esimerkiksi vai-
vaisenluu- tai ylipronaatio-ongelmissa erityisen 
tärkeätä. On kokemusta, että sopivalla jumpalla 
on lieviä tuntopuutoksia ja jalkaterien viileysoi-
reita saatu paranemaan. Riskiluokassa 3 on jo ol-
lut jalkahaava ja silloin on kysyttävä ensin oman 
diabetestiimin neuvoa ja hoito-ohjeita. Parantu-
neiden haavaumien kohdalla voidaan toki jum-
pata, mutta ottaen tuntopuutokset huomioon.

Diabeteksen vaikutuksia  
jalkaterveyteen  
Martti Kokki, työterveyslääkäri 

Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla liikeharjoi-
tuksella voidaan lisätä jalkaterien toimivuutta 
mm.  lihasmassaa, lihasten oikea-aikaista akti-
voitumista ja parantaa verenkiertoa, mm. hius-
suoniston toimintaa ja siten jalkaterän kudos-
ten aineenvaihduntaa.  Jalkaterän toiminnan 
paraneminen voi edistää myös koko liikeketjua 
aina selkärankaan asti. Mikäli jalkaterän iskun-
vaimennus kehittyy, niin sen vaikutus tuntuu 
koko kehossa.  Voi kuvitella, mikä merkitys on, 
jos päivittäisistä 5 000-10 000 askeleesta valta-
osa on ”hyvälaatuisia” ja miellyttäviä askelia, eikä 
tapahdu jousituksen lyömistä pohjaan ja/tai ko-
vaa tärähdystä.

Footbic-harjoitteet kannattaa ottaa osaksi 
diabeetikoiden jalkaterveyden hoitoa. Foot-
bic-harjoituksissa pehmeiden pallojen avulla 
vahvistetaan jalkaterien lihaksia ja harjoitetaan 
liikkuvuutta, koko kehon liikehallintaa ja tasa-
painoa. Footbic on Fysioterapeutti Ahto Kärnän 
kehittämä jalkaterien kuntoutusmenetelmä, 
joka vaikuttaa koko kehoon. 

Footbic-ohjelmalla voidaan osaltaan ennalta-
ehkäistä diabeetikkojen jalkaongelmia ja mah-
dollisesti jopa parantaa tai ainakin lievittää jo 
ilmenneitä vaivoja. Artikkelin 2.  osassa syven-
nytään lisää jalkaterien biomekaniikkaan ja lii-
keharjoituksiin.

Lue lisää www.footbic.com

”Jalkaterien riskiluokitus tulee 
diabeetikoilla arvioida kerran vuo-
dessa tai tarvittaessa useammin.”

”Footbic-harjoitteet kannattaa 

ottaa osaksi diabeetikoiden  

jalkaterveyden hoitoa.”



18 19

Jaakko Hyytinen (Kangasala)
Olen ykköstyypin diabeetikko ja myös ykköstyy-
pin diabeetikkopojan isä. Harrastan kuntoliikun-
taa mm. lenkkeilyä, hiihtoa ja salibandyä. Kovin 
moni laji on lähellä sydäntäni. Tämä kuntoliikun-
ta onkin diabeetikoille tärkeä asia.

Yhdistystoiminnassa minua kiinnostaa sen kaut-
ta tapahtuva vaikuttaminen ja toisten auttami-
nen. Yhdistyksemme näkyvyyden ja tunnettuu-
den eteen olen valmis tekemään työtä. Oikean 
tiedon jakaminen on yhä haaste. Diabeetikkojen 
edunvalvonta Pirkanmaalla ja myös valtakun-
nallisesti on lähellä sydäntäni. Uutena puheen-
johtajana haluan olla keskusteleva ja kantaa 
ottava. Olemme näkyvä toimija Pirkanmaalla.

Tea Boman (Kangasala)
Olen kuusi vuotta ykköstyypin diabetesta sairas-
taneen 16-vuotiaan tytön äiti. Liityin yhdistyk-
seen heti lapsemme sairastuttua ja vuoden pääs-
tä siitä olin mukana hallituksessa.

Toimin hallituksessa neljä vuotta, viime vuoden 
olin poissa, ja nyt taas takaisin remmissä.
Vedin aikanaan diabeetikkolasten vanhempien 
vertaisryhmää kouluttauduttuani vertaistuki-
henkilöksi.

Ennen Diabetesyhdistyksen liittymistä en pitänyt 
itseäni yhdistysihmisenä, mutta pian hallitukses-
sa mukana ollessani huomasin, että saan sieltä 
ajantasaista tietoa diabeteksesta, voin olla jaka-
massa sitä toisaalle ja vaikuttaa diabeetikoiden 
asioihin hallitustyöskentelylläni. Haluan olla 
edistämässä tiedottamista ja harhaluulojen oi-
komista erityisesti lasten ja nuorten diabeteksen 
kohdalla.

Ilkka Hirvi (Tampere)
Olen 67-vuotias tamperelainen eläkkeellä oleva 
kirjastonhoitaja. Minulla on ollut hankalahoi-

toinen tyypin 1 diabetes lähes 50 vuotta. Olen 
pitkään toiminut erilaisissa luottamustehtävissä 
diabetesyhdistyksissä ja aiemmin myös Diabe-
tesliitossa.

Olen tällä hetkellä jäsenenä Tampereen vam-
maisjärjestöjen yhteistoimintaelimen Vatenkin 
työvaliokunnassa ja Tampereen vammaisneu-
vostossa. 

Keskeinen pyrkimykseni on edistää vammais-
järjestöjen yhteistyötä ja tuoda myös diabeeti-
koiden ongelmia yhteistyöelimien käsittelyyn. 
Toinen pitkäaikainen päämääräni on ollut etsiä 
keinoja vaikeassa taloudellisessa ja sosiaalisessa 
asemassa olevien diabeetikoiden auttamiseen. 
Se on ollut pulmallista jo sen tähden, että näitä 
diabeetikoita on lähes mahdotonta tavoittaa.

Timo Koukkari (Ylöjärvi)
Olen yli nelikymppinen insinööri Ylöjärveltä. Sai-
rastuin 1-tyypin diabetekseen vajaa kymmenen 
vuotta sitten ja liityin mukaan yhdistykseen heti. 
Pari vuotta myöhemmin olin hallituksessakin. 
Elämä heitti kuitenkin haasteita ja pidin pientä 
taukoa yhdistystoiminnasta, mutta nyt tuntuu 
taas virtaa riittävän. Seuraan aktiivisesti mitä 
uusia hoitotapoja on kehitteillä enkä anna tau-
din rajoittaa elämistäni.

Eeva-Liisa Pirilä (Pirkkala)
Olen eläkkeellä oleva lähihoitaja. Perheeseeni 
kuuluu aviopuoliso, kaksi omaa ja kolme mie-
hen aikuista lasta, sekä yhdeksän lastenlasta. 
Olen sairastanut kakkostyypin tablettihoitoista 
Diabetesta vuodesta 2016. Toimin Pirkkalan ala-
osastossa hallituksen jäsenenä ja nyt toista vuot-
ta Tampereen Diabetesyhdistyksen hallituksessa. 
Yritän edistää alaosaston asioita ja kertoa ala-
osastolle tapahtumista ja uusista hoitoasioista.

Pirkkalassa alkoi viime vuonna ITE- ryhmä tyypin 
2 diabeetikoille, olen myös siinä mukana.

Sitoudun edistämään diabeetikoiden hyvinvoin-
tia ja tiedottamaan asioista jäsenistölle.

Matti Sauramo (Pirkkala)
Olen Tampereella syntynyt ja nykyisin Pirkka-
lassa asuva eläkeläisrehtori. Sairastuin tyypin 2 
diabetekseen 1999. Yhdistyksemme hallituspaik-
ka avaa uusia näköaloja ja kontakteja diabeetik-
kona elämiseen ja diabeteksen hoitoon. Annan 
osaltani yhdistyksemme käyttöön 20 -vuoden 
kokemukseni pistoshoitoisen kakkostyypin elä-
mästä ja lupaan auttaa hallituksessa esiin tule-
vien diabetesongelmien ratkaisuissa.

Pia Sivunen (Tampere)
Olen Pia Sivunen, tamperelainen toimittaja. Kak-
kostyypin diabetes on ollut vakituinen, tabletti-
hoitoinen seuralaiseni yli 20 vuotta. Diabetesta 
on suvussa enemmänkin, niin ykkös- kuin kak-
kostyyppiä. Ykköstyypin diabetekseen olen tu-
tustunut siihen 10-vuotiaana sairastuneen sisa-
rentyttären vaiheita ja omahoidon kehittymistä 
seuraamalla.

Olen varmaankin jonkinlainen yhdistysaddikti. 
Yli 30-vuotinen toiminta ammattiyhdistyksessä 
on osoittanut, että joukossa on voimaa: par-
haimmillaan hyvät ideat jalostuvat, ja mahdol-
lisuudet toteuttaa niitä kasvavat. Kun eri-ikäiset, 
erilaisissa elämäntilanteissa olevat ja erilaisia 
töitä tekevät ihmiset pähkäilevät yhteistä asiaa, 
päästään monenlaisten näkökulmien ja mahdol-
lisuuksien äärelle. Vaikutus- ja toimintamahdol-
lisuudet sen kuin vain lisääntyvät, kun joukossa 
voidaan yhdistää kaikkien verkostot. 

Kaikilla diabeetikoilla on oltava asuinpaikastaan 
ja taloudellisesta tilanteestaan riippumatta ta-
savertaiset mahdollisuudet saada ajantasaista 
tietoa, hoitoa, hoitovälineitä ja lääkkeitä. Uskon 
siihen, että oikea tieto vie asioita eteenpäin. Oi-
keaa tietoa tarvitsevat niin diabeetikot arkisessa 
omahoidossaan kuin päätöksentekijät resurssi-

enjakoa pohtiessaan. Oikea tieto puolestaan le-
viää hyvällä viestinnällä, jota haluan entisestään 
kehittää. Viestintää tarvitaan muun muassa 
edunvalvonnassa, vaikuttamisessa, vertaistues-
sa ja uusien jäsenten innostamisessa mukaan 
toimintaan.

Sitoudun osallistumaan, kuuntelemaan, keskus-
telemaan ja jakamaan kokemuksiani. Välitän 
mielelläni terveisiä ja toiveita ns. kentältä yhdis-
tyksen hallitukseen ja teen muutenkin voitavani 
sen eteen, että viestintä kaikkiin suuntiin toimisi 
mahdollisimman hyvin.

Riita Vainio (Tampere)
Olen tamperelainen filosofian maisteri ja vuosia 
ykköstyypin diabeetikkona on lähes 50. Perhee-
seeni kuuluu puoliso, kaksi lasta ja kolme lasten-
lasta. Kun diabetes todettiin olin 20-vuotias. En 
tiennyt diabeteksesta mitään. Jo alkumetreillä 
luin Tero Kankaan kirjan ”Sokeritauti” kannesta 
kanteen ja edelleen uusi tieto diabeteksesta kiin-
nostaa. Itselläni ei ole lisäsairauksia, mutta hyvin 
tiedän, että diabetes ei ole leikin asia; pikkuvel-
jeni kuoli diabetekseen 31-vuotiaana, vain muu-
taman vuoden sairastettuaan. Puuttui tieto, taito 
ja motivaatio itsehoitoon.

Yhdistyksen toiminnassa kiinnostaa erityisesti 
vertaistukitoiminta. Olen hallituksessa uusi, jo-
ten omia ajettavia asioita on vaikea nimetä. Si-
toudun hallituksen toimintaan ja haluan omalta 
osaltani edistää yhdistyksen päätavoitetta eli 
diabeetikoiden, niin ykkösten kuin kakkosten, 
hyvinvoinnin tukemista. Tieto. Taito. Motivaatio.

Hallituksen esittely
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Käynti suoraan Lähteenkadulta. Pysäköinti on 
maksullista, maksuautomaatteihin käy pankki- 
tai luottokortti. Oven eteen voi pysäköidä vain 
liikkumisesteisen pysäköintiluvalla.

Tampereen Diabetesyhdistys ry:n jäsenlehti 

Taitto ja paino: 
Pk-paino Oy 
Painosmäärä: 3700 kpl 
Kannen kuva: Pia Nykänen

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
Puheenjohtaja 
Jaakko Hyytinen 
jaakkosamhyy@gmail.com
p. 050 362 64435

Hallitus 2021 

Tea Boman (Kangasala)
arita.boman@gmail.com

Ilkka Hirvi (Tampere)
ilkkahirvi@hotmail.com

Timo Koukkari (Ylöjärvi)
timo.koukkari@gmail.com

Eeva-Liisa Pirilä
eeva-liisa.pirila@hotmail.com

Matti Sauramo
mattisa45@gmail.com

Pia Sivunen (Tampere)
pia.sivunen@tuni.fi

Riitta Vainio (Tampere)
vainiot@kolumbus.fi 
 
Asiantuntijajäsenet 
Jouni Ovaska 
Ilmari Nurminen

Tampereen Diabetesyhdistys ry 
Lähteenkatu 2-4 
33500 Tampere 
p. 045 358 2505 

Avoinna:
ma-ke 9.00 - 14.00 
to        13.00 - 18.00 
perjantaisin suljettu 

 
 
Toiminnanjohtaja 
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