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Kannatusjäsenyys
Voit liittyä Tampereen Diabetesyh-

distyksen kannatusjäseneksi maksa-
malla kannatusjäsenmaksun 50 €, 
100 € tai 200 € yhdistyksen tilille

IBAN-tilinumero:

FI19 4510 0010 0432 19 
BIC-koodi: ITELFIHH

Maksun viestiksi Kannatusjäsenyys. 
Myös yritys voi olla kannatusjäsen!

Ajanvarauksella diabeteshoitajalle
Tarvitsetko tukea omahoitoon tai 
ohjeita diabeteksen seurantaan? 
Nyt voit varata ajan diabeteshoitaja Outi Vilja-
sen vastaanotolle p. 040 350 9606. 
Vastaanotolla voit myös mittauttaa verensoke-
rin, verenpaineen, HbA1c-arvon tai tarkistut-
taa verensokerimittarin. 
 

PÄÄK I R JO I TUS

Somea, nettiä ja elintapaohjauksesta

Diabetesliiton toiminasta vuonna 2018 
kertovassa esitteestä voimme lukea, että 
Digidiabeetikko-hankkeen myötä yhä 
useampi diabetesyhdistys on avannut 
omat sivunsa Facebookiin. Tampereen 
diabetesyhdistykselläkin on omansa. 
Diabetesliitolla on myös omat sivunsa esi-
merkiksi tyypin 1 diabetesta sairastaville ja 
tyypin 2 diabetesta sairastaville. Somessa 
kirjoittelu on aktiivista ja ryhmään kuulu-
minen onkin hyvä tapa saada vertaistukea 
vähän perinteistä uudemmalla tavalla.  
Somessa kirjoittelussa ja sen seuraami-
sessa on monta hyvää asiaa, mutta yhden 
ikävän asian se on nostanut esiin. Somessa 
toisen ihmisen valintoja tai virallisia suosi-
tuksia on helppo arvostella. 

Diabetesta voi hoitaa monilla eri tavoilla. 
Monta tapaa tuovat saman lopputuloksen.  
Varsinkin elintapoja voi muuttaa ja paran-
taa monella tavalla tai omaa painoaan voi 
hallita monella tyylillä. Näin syksyn kynnyk-
sellä lehdet tuputtavat erilaisia dieettejä ja 
liikuntavinkkejä. Osa niistä on hyviä, osa 
huonoja, osa toimii toiselle, osalle ei ollen-
kaan. Varsinkin tyypin 2 diabetesta sairasta-
vat saavat kuulla monelta suunnalta miten 
heidän kuuluisi syödä, laihduttaa ja liikkua. 
Hyvää tarkoittavat ohjeet voivat nekin jo 
loukata. Ja omien tietojen ollessa vähäiset, 
aletaan helposti uskoa toisten ohjeisiin.

Sosiaalisessa mediassa ohjeet muuttuvat 
helposti käskyiksi ja toisen terveysvalinnat 
teilataan. Jostain kuultuja ja luettuja asioi-
ta aletaan tuputtaa toisille täytenä totena. 
Tieteellisesti tutkittuihin tosiasioihin ei 
enää uskota ja virallinen kanta on ”punai-
nen vaate”.  Terveydenhuollon ammattilai-
sena näen tämän surullisena ja vaarallise-
na asiana.  

Todennettua ja oikeaa tietoa saa myös 
internetistä. Hyvät sivut diabetesta sairas-
tavalle on Diabetesliiton -sivut ja Terveys-
kylän Diabetestalon sivut. Jos et ole vielä 
käynyt näihin tutustumassa, niin suositte-
len. Kummastakin löydät ajantasaista tie-
toa diabeteksen hoidosta ja hoitamisesta. 
Suosittelen myös tarkastelemaan kaik-
kea tarjolla olevaa tietoa omien arvojen, 
asenteiden ja elämän kautta. Mieti mitä 
jokin tieto tarkoittaa juuri sinun kohdal-
lasi. Mieti onko tämä sinun ”juttusi”. Mieti 
onko tämän muutoksen aika juuri nyt vai 
myöhemmin vai ei koskaan. Mieti miten 
itse voisit juuri tätä asiaa soveltaa omassa 
elämässäsi.

Toivon kaikille tähän syksyyn armeliai-
suutta, niin itselle kuin toisillekin. Anne-
taan kaikkien pitää omat mielipiteensä, 
eikä tuputeta omia toisille. Vertaistukea 
voi antaa kertomalla, mikä on itselle autta-
nut tai mistä on itse saanut apua. Kunhan 
vain muistaa, että se mikä itselle toimii, ei 
välttämättä toimi kaikilla.
Hyvää syksyä
 

Anneli Jylhä
Pirkkalan alaosaston puheenjohtaja
Diabetesliiton vastaava diabeteshoitaja /  
kuntoutussunnittelija

Jatkuva glukoosiseuranta
Tarjoamme nyt 
asiakkaillemme 
jatkuvaa glu-
koosiseurantaa 
eli sensorointia 
Abbott FreeStyle 
Libre -järjestelmän 
avulla.

Jatkuvaan glukoosi-
seurantaan tarvitaan 
sensori ja lukijalaite 
tai älypuhelin. Lukulaite viedään olkavarteen 
asennetun sensorin lähelle ja laite näyttää samal-
la kudoksen glukoosiarvon kahdeksan tunnin 
käyrän sekä nuolen, joka osoittaa sokeritason 
muutossuunnan. 
 
Sensori ei häiritse normaalia elämää, sillä sen 
kanssa voi uida, kylpeä, saunoa ja harrastaa lii-
kuntaa. 
 
Sensorointi on mahdollista saada joko pitkäaikai-
seen käyttöön tai kahdeksi viikoksi hoidon suun-
nittelua ja tarkentamista varten.   
Hinnat  
Kahden viikon sensorointi  
124 € - Kela-korvaus 38  € = 86  € 
- FreeStyle Libre lukija kahdeksi viikoksi 
- Sensori 1 kpl 
- Ohjaus  
Pitkäaikainen käyttö 
Aloituspaketti 190  € 
- FreeStyle Libre -lukija 
- Sensori 1 kpl 
- Ohjaus  
Jatkossa sensori 80 €/kpl 
 
FreeStyle Libren käyttö edellyttää hoitosuhdetta 
Tampereen Diabetesyhdistyksen lääkäreihin.

Käynti ei edellytä jäsenyyttä,  
mutta Tampereen Diabetesyhdistyksen 
 jäsenille käynti on maksuton ja muille  
20 € / tunti.  
Mittaukset ovat kaikille maksullisia.

Lääkärien vastaanotot  
yhdistyksen tiloissa 

 
Yhdistyksen tiloissa pitävät vastaanot-
toa diabetekseen erikoistuneet lääkärit:

Pirjo Ilanne-Parikka, sisät.el. 
Jorma Lahtela, sisät. el. 
 
Ajanvaraukset yhdistyksen toimistolta  
045 358 2505 tai  
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi

Vastaanottopalkkio 96 €,  
josta Kela-korvaus 21 €

Toimistomaksu lääkärin vastaanoton yhtey-
dessä jäsenille 12 €, muille 18 €.

Peruuttamattomasta ajasta perimme vas-
taanotto- ja toimistomaksun 108 €.



4 5

Jalkojen hoitoon pitäisi kiinnittää huomiota jo ennen kuin jotain vai-
vaa rupeaa esiintymään. Hyvillä jalkineilla, jumppaamisella ja hygie-
nialla saadaan paljon aikaan. Perinnölliset tekijät, sairaudet ja jalko-
ja rasittava työ voivat kuitenkin tuoda haasteita ja jalkavaivoja alkaa 
muodostumaan.

Jalat muuttuvat vuosien saatossa ja jalko-
jen koko voi olla jopa muutaman nume-
ron isompi mitä nuoruusvuosina. Erilaisiin 
jalkavaivoihin voi löytyä monta syytä. Jal-
kaholvin laskeuma voi edesauttaa jalkaon-
gelmien syntyä. Vaivaisenluu, vasaravar-
paat, luupiikki, kovettumat, päkiäkipu jne. 
ovat tunnettuja vaivoja, jotka voisimme 
välttää tai ainakin vähentää niitä. Perinnöl-
liset tekijät voivat olla osa syy mutta omat 
valinnat ja tottumukset ovat iso tekijä.

Jalkojen pesu, huolellinen kuivaus ja ras-
vaus ovat jalkojen omahoidon perusta. 
Jalkojenhoitajan tai jalkaterapeutin palve-
luja pitäisi käyttää säännöllisesti etenkin, 
jos kuuluu johonkin riskiryhmään tai itsel-
lä on rajoitteita jalkojen omahoitoon.

Kapeakärkisissä ja ahtaissa kengissä jalka 
joutuu puristuksiin ja virheasento alkaa 
muodostumaan. Korkokenkiä käytettäes-
sä suurin osa painosta jakautuu päkiälle, 
joka aiheuttaa päkiän luiden ja jalkaholvin 
madaltumista. Päkiään voi muodostua ki-
putila, jota kutsutaan metarsalgiaksi. Jos 
varpaiden yläpuolella olevat jänteet kiris-
tyvät ja alapuolella olevat jänteet löystyvät 
päkiälle tuleva kuormitus painottuu väärin. 
Varpaat alkavat asettua väärin ja vasara-
varpaat muodostuvat. Kun päkiässä oleva 
rasvapatja ohenee, tulee päkiästä arka ja 
sillä ei ole tarpeeksi tukea. Päkiän kiputilaa 

nut. Yksilöllisen pohjallisen valmistaja voi 
tällöin auttaa sopivan kengän valitsemi-
sessa. Kumisaappaita käyttävien kannat-
taisi hankkia saappaisiin irralliset pohjalli-
set, joita voi helposti puhdistaa.

Kenkiä valittaessa kannattaa kiinnittää 
huomiota materiaaliin. Hyvälaatuiset ken-
gät pysyvät ryhdissä ja antavat tukea jalal-
le paremmin kuin heikkolaatuiset helposti 
repsahtavat kengät. Kenkiä pitää sovittaa 
ja tarkistaa, että kengän lesti on omalle ja-
lalle sopiva. Jalka ei saa nousta kantapään 
kohdalta ylös kävellessä, sillä silloin nilkka 
ei saa tukea ja kenkä alkaa myös hankaa-
maan. Kannattaa myös tarkistaa, että ken-
gän pohja on käyttötarkoitukseen sopiva. 
Jos kenkään tarvitaan liukuestettä, pitää 

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

bodianna@bodianna.fi • P. 040 686 1450

BODIANNA
bodianna.fi

Laaja
valikoima

TERAPEUTTISIA
NAISTEN KENKIÄ

(kengissä nestevirta-
pohjalliset

jo valmiina)

Sopii käytettäväksi
• suonikohju- ja diabetes-
potilaille • jos joudut 
seisomaan tai kävelemään 
pitkään • kylmille, väsyneille 
ja turvonneille jaloille 
• niveltulehduksen hoitoon 
• raskauden aikana

Olemme mukana seuraavassa 
tapahtumassa: JALKAPÄIVÄ
Paikka: Tampereen Diabetesyhdistys ry
Osoite: Lähteenkatu 2-4, 33500 Tampere
tiistaina 17.9.2019 klo 13–18
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JALAT KANTAVAT KEHOAMME  
- JALKOIHIN KANNATTAA SATSATA

voi auttaa ja ennaltaehkäistä käyttämällä 
päkiöille tarkoitettuja pehmustetukia tai 
valitsemalla kengät, joissa on tilaa varpaille. 
Säännölliset jumppa- ja venytysliikkeet voi-
vat auttaa myös vaivaan.

Kantapäähän voi muodostua kiputilo-
ja, kun jalkaholvin jänne on tulehtunut. 
Tällaista kiputilaan kutsutaan luupiikiksi. 
Kantapääkupilla voidaan painetta kanta-
luun kärjestä ohjata pois. Erilaiset venytyk-
set voivat myös helpottaa kiputilaa mutta 
toisinaan täytyy turvautua lääkärin mää-
räämään kortisonipiikkiin. 

Kenkään pitää jättää käyntivara ja huoleh-
tia siitä, että varpaat pääsevät liikkumaan. 
Oikeaa kengän kokoa voi testata niin, että 
otetaan kengästä irtopohjallinen pois ja 
sovitetaan jalkaa pohjallisen päälle. Poh-
jallinen havainnollistaa paljonko kenkään 
jää käyntivaraa. Sopiva käyntivara on 1-1,5 
cm, mutta jalat ovat kaikilla yksilöllisiä. 
Kengän pohjan tulee olla jämäkkä, mutta 
siinä pitäisi olla vaimennusta. Kumisaap-
paat tai muut kovat jalkineet aiheuttavat 
myös samanlaisia jalkavaivoja, jos jalko-
jen päällä ollaan tuntikausia ja jalkineista 
puuttuu vaimennus. 

Jalkaongelmiin perehtyneet ammattilai-
set voivat valmistaa yksilöllisiä pohjallisia 
jaloille, jos virheasento on jo muodostu-

kengän pohjassa olla uritusta tai materi-
aali, jossa on kitkaa. Kengän pohjasta voi 
samalla varmistaa vahvuuden ja sen onko 
lesti suora vai kiero. Kenkien valinnassa pi-
tää ottaa huomioon, tarvitaanko kengässä 
tarra, vetoketju vai kengännauhat. Monis-
sa nauhakengissä voi olla myös vetoketju 
käyttöä helpottamaan.

Kun hyvä kenkävalinta on tehty niin ken-
gistä kannattaa huolehtia niin että niistä 
on iloa mahdollisimman pitkään. Kengät 
kannattaa pitää puhtaina sisältä ja pääl-
tä ja tuuletella tai pestä pohjallisia silloin 
tällöin. Kenkien valmistajilla saattaa olla 
hyviä vinkkejä kenkien puhtaana pitoon ja 
niitä kannattaa noudattaa. 

 
Taina Matintalo
taina.matintalo@bodianna.fi
www.bodianna.fi

1 porrasnousu 
vastaa 10 askelta  
tasamaalla!
 
 
Tiesitkö?
Porraskävely vahvistaa hengitys- ja 
verenkiertoelimistön toimintaa, vah-
vistaa alaraajojen lihaksia, aktivoi 
keskivartalonlihaksia sekä ylläpitää 
tasapainoa ja koordinaatiota. Porras-
kävely vastaa teholtaan hölkkää.  

Jos  kuljet kolmen kerroksen portaat 
päivässä, jossa on yhteensä 70 por-
rasta, niin yhdellä kertaa tulee jo 700 
metrin kävelymatka ihan huomaa-
matta!
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Terveiset lasten 
liikuntaleiriltä!
Teksti ja kuvat: Pia Nykänen

Lasten leiri on yksi yhdistyksen tärkeim-
mistä toimintamuodoista. Yhdistys on 
järjestänyt lasten liikuntaleirejä yhtäjak-
soisesti jo vuodesta 2007. Ensimmäiset 
leirit järjestettiin Diabeteskeskuksessa ja 
vuodesta 2012 leirit on järjestetty Varalan 
Urheiluopistolla. 

Tämän vuoden leirillä oli mukana kolme-
toista 9-12-vuotiasta lasta eri puolilta Pir-
kanmaata. Leiri oli jälleen tyttövoittoinen, 
sillä tyttöjä oli yhdeksän ja poikia neljä. 
Leiripaikat arvottiin, koska leirille olisi ol-
lut enemmän osallistujia kuin voitiin ottaa 
mukaan. Yli puolet leiriläisistä oli ensim-
mäistä kertaa yhdistyksen liikuntaleirillä, 
joten pientä jännitystä oli ilmassa Vara-
laan saapuessa. Pia, Eija ja Ninja olivat aut-
tamassa ja ohjaamassa lapsia diabeteksen 
hoidossa leirin ajan, joten vanhemmat sai-
vat olla turvallisin mielin leirin ajan.

Monenlaista liikuntaa
Leiri alkoi perjantaina tutustumalla toisiin 
leiriläisiin ja ohjaajiin. Päivällisen jälkeen 
tutustuttiin parkourin saloihin kamppailu-
salissa ja polskittiin altaalla. Ensimmäinen 
leiriyö meni rauhallisesti ja heti aamusta 
oltiin valmiina touhuamaan. Lauantai päi-
vän aikana liikuttiin monipuolisesti sekä 

ulkona että sisällä ja myös vapaa-ajalle 
jätettiin tilaa. Aamupalan jälkeen siirryim-
me aamujumpalle Pyhäjärven rantaan ja 
jumpan jälkeen ohjelma jatkui pesäpallon 
merkeissä Tahmelan kentällä. Ennen väli-
palaa pelasimme pihapelejä. Iltapäivään 
mahtui myös monenlaista kisailua urhei-
lukentällä.

Päivällisen jälkeen lapset saivat rakentaa 
mieleisensä temppuradan liikuntasaliin. 
Salista lähdettiin hiukset märkinä ja pos-
ket punoittaen uimaan. Ja taisi verensoke-
ritkin vähän laskea temppuilun ja uinnin 
tiimellyksessä. Päivän liikunta-annoksen 
jälkeen tuli uni nopeasti leiriläisten sil-
mään. 

Myös toinen leiriyö meni rauhallisesti, 
mutta sunnuntaiaamuna herääminen oli 
hidasta. Edellisten päivien aktiviteetit pai-
noivat kaikkien jaloissa ja huoneista köm-
pi ylös väsyneitä leiriläisiä. Aamupalalla oli 
havaittavissa myös pientä harmitusta siitä, 
että leiri päättyy tänään. Leiripäivä alkoi 
pallokimaran merkeissä. Puolitoista tuntia 
meni nopeasti pallon perässä juostessa ja 
hyppiessä. Ennen lounasta ja leirin päätös-
tä oli vielä hoidettava pakkauspuuhat.

Leirillä oli mukavaa
Lasten mielestä leirillä oli kaikki mukavaa. 
Uinti piti edelleen pintansa suosituimpa-
na liikuntalajina. Leiripalautteen mukaan 
myös vapaa-aika oli lasten mielestä mu-
kavaa ja sitä olisi saanut olla ehkä enem-
mänkin. 

Leirillä lapset saivat tärkeää vertaistukea 
toisilta lapsilta. Viikonlopun aikana löytyi 
uusia kavereita ja leirin päättyessä vaih-
dettiin numeroita ja sovittiin treffeistä. 
Joillekin leiri oli ensimmäinen tilaisuus 
tavata muita diabeetikoita ja toiset olivat 
ensimmäistä kertaa yötä poissa kotoa.

Liikkumisen yhteydessä lapset opettelivat 
miten erilainen liikunta vaikuttaa veren-
sokereihin ja ruokailujen yhteydessä taas 
kerrattiin ja harjoiteltiin hiilihydraattien 
laskemista. Myös vanhemmat saivat leirin 
aikana hetken hengähdystauon hoito-
asioista.  

Saimme leiriin avustusta Diabetesliitolta. 
Glucoboosterit leiriläisille lahjoitti  
Comed Oy.

Ensi kesänä taas leireillään!
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Tampereen Diabetesyhdistys ry:n 
hallitus esitti Diabetesliitolle tun-
nustuspalkinnon saajaksi yhdis-
tyksemme perhekerhon ja iso-
vanhempien ryhmän perustajaa 
ja vetäjää Eeva Autiota.  

Yhdistyksen hallituksen perustelut:
Eeva Autio on hyvä esimerkki vuosikym-
meniä diabetesyhdistyksen toiminnassa 
mukana olleesta terveydenhuollon am-
mattilaisesta ja diabeetikon läheisestä. 
Hän on ohjannut, neuvonut ja kannusta-
nut sekä diabeetikoita että heidän lähei-
siään. 
 
Eeva on ollut perustamassa Tampereen 
Diabetesyhdistyksen Perhekerhoa sekä 
Diabeetikkolasten isovanhempien ryh-
mää. Perhekerho perustettiin vuonna 
1983 ja Eeva ohjasi ryhmää vuoteen 2006 
saakka. Tuolloin Perhekerho kokoontui 
Diabeteskeskuksessa ja kesäisin tehtiin 
kesäretket mm. Ahvenanmaalle ja Muu-
mimaailman. Perhekerho teki yhteistyötä 
myös yli rajojen; tartolaisiin perheisiin jär-
jestettiin jouluiloa ja vierailuja tehtiin puo-
lin ja toisin.

Isovanhempien ryhmä perustettiin vuon-
na 2009 diabeetikkolasten isovanhemmil-
le järjestetyn tapahtuman jälkeen ja Eeva 
veti ryhmää vuoden 2018 syksyyn saakka. 
Isovanhempien ryhmässä lapsen perheen 
jaksaminen ja lapsenlapsen diabeteksen 
hoito eri ikävaiheessa ovat keskeisiä pu-
heenaiheita, mutta myös omia tunteita 
tuuletetaan. Ryhmässä voi jakaa ilot ja 

Diabetesliiton tunnustuspalkinto  
Eeva Autiolle

surut turvallisessa ja luottamuksellisessa 
ympäristössä.
 
Eeva on ollut mukana sekä yhdistyksen 
lasten leireillä että isovanhempien ja las-
tenlasten leireillä diabeteshoitajana vuosi-
na: 2005, 2008, 2009 ja 2010. Hän on ollut 
mukana myös monissa yhdistyksen ta-
pahtumissa niin luennoimassa kuin lipas-
kerääjänä. Eeva on myös vuosien varrella 
työskennellyt yhdistyksen toimistolla.

Eevan omia mietteitä vuosien varrelta voit 
lukea vuoden 2017 viimeisestä TrenDistä. 
Jos oma lehti ei ole enää tallessa, voi käydä 
lukemassa sen yhdistyksen nettisivuilta.

Onnittelut ja lämpimät kiitokset Eevalle!

NuorisoSportti-leiri Ylöjärvellä 2009

Syksyllä alkaa Pirkanmaalla 13-17 vuotiaiden D1-nuorten toiminta.  
Luvassa on yhdessä toimimista, erilaisia aktiviteetteja ja keskustelua  
diabeteksen kanssa elämisestä. 

Nuorten toiminta  
käynnistyy syyskuussa

”Teemme yhdessä erilaisia aktiviteetteja, 
esimerkiksi keilausta, pakohuoneita, peli- 
ja leffailtoja. Nuoret itse suunnittelevat toi-
minnan ryhmän toiveiden pohjalta.” kertoo 
Janne Solanpää, yksi Pirkanmaan toimin-
nan vetäjistä, diabeetikko itsekin. ”Aiemmat 
ryhmät ovat esimerkiksi käyneet elokuvissa, 
testanneet kahvilassa hiilihydraattien las-
kentaa, kokeilleet lasersotaa, ja onpa yksi 
ryhmä käynyt vaellusratsastuksellakin.”

Toiminnasta tulee osallistujille yleensä 
vain nimellisiä kuluja. Toiminta käynnistyy 
Tampereen Diabetesyhdistyksen avusta-
mana, jonka jälkeen jatketaan Nuorten 
Akatemian rahoituksen turvin.

Pirkanmaalla vetäjinä toimivat Janne So-
lanpää, Manu Mäkinen ja Eevi Leinonen. 

Janne on kilpatanssia harrastava fyysikko 
Tampereen yliopistolta, diabeetikko jo yli 
20 vuotta. Manu on urheilullinen nörtti, 
joka toimii Tampereella sairaanhoitajana, 
hänelle D1 on tuttu niin omasta kuin po-
tilaidensakin puolesta. Eevi puolestaan on 
tuoreempi diabeetikko ja suorittaa tällä 
hetkellä yhteiskuntatieteiden opintoja 
Tampereen yliopistolla.

Syksyn ensimmäinen tapaaminen on 
ti 3.9, mutta ensimmäiseen porukkaan 
pääsee mukaan vielä myöhemminkin 
syksyllä. Seuraavat syksyn ryhmät ilmoi-
tetaan tarkemmin myöhemmin, mutta il-
moittaudu jo mukaan saman tien!
Ilmoittautumiset osoitteeseen   
ykkosklubi.tampere@gmail.com, 
lisätietoa Jannelta (puh. ja whatsapp  
0400 719 387).

YKKÖSKLUBI
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Hoitotarvikejakelulle toivotaan sujuvampia sähköisiä palveluja, 
lisää toimitusvaihtoehtoja ja verkkokauppamaisuutta.
Anne Markkula
Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistus/Pirkanmaan Liitto

Pirkanmaan maakunnallisen hoitotarvi-
kepalvelun suunnittelun tueksi kerättiin 
asiakaskokemuksia ja kehittämisideoita 
tulevaisuuden hoitotarvikepalvelusta. 
Tavoitteena on, että koko Pirkanmaan 
alueelle saadaan yhtenäinen, sujuva, asi-
akkaita yhdenvertaisesti ja mahdollisim-
man hyvin palveleva hoitotarvikepalvelu.

Kysely toteutettiin Otakantaa.fi -palvelussa 
aikavälillä 8.3.-14.4.2019 ja kohderyhmänä 
olivat Pirkanmaan kuntien hoitotarvikepal-
velun asiakkaat. Kyselyyn vastasi 308 hen-
kilöä. Vastaajista lähes puolet (45,5 %) oli 
tamperelaisia. Kehyskunnista vastaajia oli 
26 % ja muista Pirkanmaan kunnista 28,5 %. 

Vastaajista selkeä enemmistö asioi hoito-
tarvikepalvelussa oman tarpeensa johdos-
ta. Läheisensä puolesta asioivia oli 13 %. 

Hoitotarvikkeiden tarpeen arviointi ja 
hoitosuunnitelma
Hoitotarvikejakelun tulee perustua kirjal-
liseen, ajantasalla olevaan hoitosuunnitel-
maan. Kyselyyn vastanneista asiakkaista 
vain puolet ilmoitti, että heille on laadittu 
hoitosuunnitelma ja hieman alle puolet 
kertoi, että hoitosuunnitelma tarkistetaan 
säännöllisesti. Lähes kolmannes (29%) 
vastaajista ei tiennyt, onko hoitosuunni-
telma laadittu vai ei. 

Vastaajista lähes 70% koki, että hoi-
tosuunnitelmassa huomioitiin vastaajan 
yksilöllinen hoitotarvikkeiden tarve ja että 
hoitosuunnitelma tehtiin hyvässä yhteis-
työssä asiakkaan kanssa.

Hoidon ja palvelun ohjaus ja neuvonta
Kokemukset ohjauksesta ja neuvonnas-
ta vaihtelivat. Toisaalta vastaajat kokivat 
ohjauksen olevan henkilökohtaista, asian-
tuntevaa ja ystävällistä ja henkilökunnan 
hoitotarvikkeiden tuntemusta arvostettiin. 

Toisaalta vastaajat kokivat ohjauksen ole-
van riittämätöntä ja oman vastuun jäävän 
liian suureksi asioiden selvittämisessä. Osa 
vastaajista koki, ettei tuotevalikoimasta 
saa riittävästi tietoa eikä tarvikemäärissä 

jousteta. Ajoittain vastaajat kokivat myös 
joutuvansa itse perustelemaan miksi tar-
vitsevat tuotteita ja osa koki henkilökun-
nan ohjauksen arvosteluna. 

Lisätietoa kaivattiin erityisesti hoitotarvik-
keiden myöntämisen perusteista, kilpailu-
tetusta tuotevalikoimasta ja kilpailutusten 
myötä vaihtuvista hoitotarvikkeista. Lisäk-
si toivottiin tietoa uusista markkinoille tu-
levista tuotteista ja vaihtoehdoista, vaikka 
ne eivät vielä hoitotarvikevalikoimaan 
kuuluisikaan. Osa oli halukas ostamaan 
tuotteita myös omakustanteisesti, jos sai-
sivat tarvikevalikoimaan kuulumattomis-
ta tuotteista enemmän tietoa. Erityisen 
tärkeänä vastaajat pitivät tietoa tarvikkei-
den saatavuudesta ja mahdollisista toimi-
tusongelmista.

Hoitotarvikkeiden tilaaminen 
Yli puolet vastaajista kertoo tilaavansa 
hoitotarvikkeet käymällä paikan päällä. 
Tämän lisäksi muita, vähemmän käytössä 
olevia tapoja olivat tilauksen hoitaminen 
sähköpostitse, puhelimitse tai sähköisellä 
tilauslomakkeella. Osa vastaajista kertoi 
jonkun muun tahon tilaavan hoitotarvik-
keet vastaajan puolesta tai ettei tarvikkei-
ta tarvitse etukäteen tilata. Osa saa tarvit-

semansa tuotteet 
suoraan vastaan-
ottokäyntien yh-
teydessä. 

Asiakkaat moit-
tivat sähköisen 
asioinnin puu-
tetta ja toivoivat 
käyttöönsä tieto-
turvallista, omilla 
sopimustuotteilla 
esitetäytettyä säh-
köistä tilausloma-
ketta. Tärkeänä 
pidettiin myös 
kuittausta tilauk-

Asiakaskyselyn tulokset julki: 

VASTAAJIEN KOTIPAIKKAKUNTA

Tampere 

Yhteensä 140 
vastausta (45,5%)

Kehyskunnat

• Lempäälä 15 (4,9%)
• Kangasala 11 (3,6%)
• Nokia 15 (4,9%)
• Pirkkala 26 (8,4%)
• Ylöjärvi 13 (4,2%)

Yhteensä 80 
vastausta (26%)

17.8.2019 www.pirkanmaa2021.fi

Muut kunnat

• Akaa 16 (5,2 %)
• Hämeenkyrö 3 (1 %)
• Ikaalinen 6 (2 %)
• Juupajoki 2 (0,6 %)
• Kihniö 1 (0,3 %)
• Kuhmoinen 0 
• Mänttä-Vilppula 4 (1,3 %)
• Orivesi 5 (1.6 %)
• Parkano 2 (0,6 %)
• Punkalaidun 2 (0,6 %) 
• Pälkäne 5 (1.6 %)
• Ruovesi 1 (0,3 %)
• Sastamala 9 (2,9 %)
• Urjala 1 (0,3 %)
• Valkeakoski 7 (2,3 %)
• Vesilahti 16 (5,2 %)
• Virrat 3 (1 %)
• Jokin muu kunta 5 (1,6 %)

Yhteensä 88 vastausta 
(28,5%)
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Kyselyyn vastanneet asiakkaat ovat pää-
sääntöisesti hoitotarvikepalvelun pitkäai-
kaisia asiakkaita, yli 5 vuoden asiakkuus 
oli 64%:lla ja 1-5 vuoden ajan asiakkaina 
olivat olleet 27% asiakkaista.

Vastaajista suurin osa (74%) oli diabetes-
tarvikkeiden käyttäjiä. Seuraavaksi yleisin 
käyttäjäryhmä olivat virtsankarkailun ja 
suolen toiminnan tarvikkeiden (mm. vai-
pat) käyttäjät.

Oikeus palveluun ja hoitotarvikevali-
koima 
Vastaajista noin puolet kertoo tuntevansa 
kotikuntansa hoitotarvikejakelun piiriin 
kuuluvan tuotevalikoiman. Selkeä enem-
mistö vastaajista tietää, että hoitotarvike-
valikoima perustuu kilpailutettuun tuote-
valikoimaan. 
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sen perille menemisestä ja arviota, milloin 
tuotteet ovat noudettavissa. Puhelimessa 
jonottamista, takaisinsoiton odottelua ja 
liian lyhyttä puhelinaikaa pidettiin huono-
na palveluna.

Hoitotarvikkeiden vastaanottaminen
Valtaosa vastaajista hakee tarvitsevansa 
hoitotarvikkeet hoitotarvikejakelupistees-
tä. Vastaajat toivovat, että tulevaisuudessa 
oli tarjolla enemmän vaihtoehtoisia toimi-
tustapoja. 

Ensisijaisesti toivotaan tuotteiden toimi-
tusta suoraan kotiin tai läheiseen nouto-
pisteeseen (posti, matkahuolto, pakettiau-
tomaatti tai apteekki).
Myös jakelupisteiden määrää toivottiin li-
sättävän ja aukioloaikoja parannettavan: 
jakelupisteen tulisi olla auki myös keskellä 
päivää ja tuotteiden tulisi olla noudetta-
vissa myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Sähköiset palvelut
Kysyttäessä hoitotarvikepalvelun sähköi-
sistä palveluista, yli 70% vastaajista ker-
too, ettei ole käyttänyt sähköisiä palveluja 

(joko sähköisiä palveluja ei ole tarjolla tai 
asiakkaalla ei ole niistä tietoa).

Pyydettäessä nimeämään kolme tärkeintä 
sähköistä palvelua, tärkeimpänä pidettiin 
mahdollisuutta oman hoitosuunnitelman 
tarkasteluun. Lähes yhtä tärkeäksi koettiin 
hoitotarvikkeiden sähköinen tilaaminen ja 
ilmoitukset tuotteiden noutamisesta. 
Vastauksissa tuli esiin erilaiset asiakasryh-
mät ja asiakkaiden erilaiset tarpeet. Kai-
killa asiakkailla ei ole mahdollisuutta tai 
osaamista sähköiseen asiointiin ja palve-
luvalikoiman tulee huomioida myös nämä 
asiakkaat, vaikka sähköisiä palveluja mer-
kittävästi lisättäisiinkin.

Kokemus hoitotarvikepalvelusta
Enemmistö vastaajista kokee hoitotarvike-
palvelussa saamansa palvelun hyvänä. Hy-
vänä pidettiin erityisesti henkilökohtaista 
palvelua, henkilökunnan asiantuntemusta 
ja tarvikkeiden nopeaa saatavuutta. 
Kehittämisehdotuksena esiin nousivat 
mm. kannustava asiakaspalvelu ja asiak-
kaan motivointi itsestä huolehtimiseen 
ja tuotteiden käyttöön. Omaisten ja lä-
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heisten huomioimista pidettiin tärkeä-
nä.  Yhteydensaannin ja jakelupisteiden 
saavutettavuuden parantaminen sekä 
hoitotarvikejakelun yksityisyyden suojan 
parantaminen nousivat esiin kehittämis-
kohteina. Myös tarvikevalikoimaa koske-
via toiveita esitettiin ja toivottiin mahdol-
lisuutta tuotetestaukseen sekä koulutusta 
uusista tuotteista. 

Johtopäätökset ja jatkokehittäminen
Asiakkaiden näkemykset hoitotarvikepal-
velun nykytilasta ja 
kehittämiskohteis-
ta tukevat hoito-
tarvikepalvelun ke-
hittämistä jatkossa. 
Hoitotarvikekyse-
lyn tuloksia on käsi-
telty muun muassa 
Pirkanmaan so-
siaali- ja terveys-
johtajien verkos-
tossa, jossa myös 
nimettiin kuntien 
perustur vajohta-
jista pienryhmä 
v a l m i s t e l e m a a n 

jatkotoimenpiteitä. Pirkanmaalle on jo 
laadittu yhteiset palvelukriteerit ja hoito-
tarvikejakelua koskevat yleisohjeet kunti-
en käyttöönotettavaksi. Tulevaisuudessa 
sähköisten palvelujen ja mm. erilaisten 
hoitotarvikkeiden toimitusvaihtoehtojen 
kehittäminen asiakkaiden tarpeita vas-
taavalla tavalla on keskiössä. 
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Pian liikuntavinkki
ft Pia Nykänen

SORMI- ja KÄSIJUMPPA

Käden toiminnan perustana ovat ranteen 
ja sormien hyvä lihasvoima, tunto ja mo-
toriikka sekä riittävä nivelten liikkuvuus. 
Ranteen toiminta on käden käytön kan-
nalta tärkeää. Ranne antaa tuen sormien 
voimankäytölle ja tarttumisotteelle. 
Käden toiminta voi rajoittua esimerkiksi 
reuman, muiden niveltulehdusten, ran-
teen ja käden alueen vammojen yhtey-
dessä.

Älypuhelimen liiallinen käyttö voi aiheut-
taa käsivaivoja. Älypuhelimen käyttö 
peukaloa liu'uttaen voi aiheuttaa rasitus-
vaivoja erityisesti peukalon tyviniveleen. 
Lisänä ovat myös niska-hartiaseudun vai-

vat, koska yleensä kännykkää tai tablettia 
kannatellaan pitkään, pää eteenpäin tai-
puneena. 

Sorminivelien ongelmat ja sairaudet ilme-
nevät tavallisesti turvotuksena, arkuutena, 
puristusvoiman alenemisena, nivelten 
liikkuvuuden heikentymisenä, kipuna ja 
käsien otteiden vajavuuksina. Sormien ni-
velrikko on yleinen ongelma. Nivelrikkoa 
esiintyy erityisesti peukalon tyvinivelessä 
sekä sormien pikkunivelissä. 

Nivelten liikkuvuudet on hyvä käydä läpi 
päivittäin, jotta jäykistyvää sidekudosta ei 
kehity nivelen ympärille. Liikkeet voi tehdä 
aktiivisesti itse liikuttaen tai passiivisesti, 
jolloin toinen liikuttaa puolestasi niveliä. 

Sormijumppaa työn lomassa
Tee liikkeet rauhallisesti ja toista jokaista liikettä 1-5 kertaa. 

SORMIEN HARITUS
Harita sormet mahdollisimman auki, pidä 
hetki, noin 5 sekuntia ja rentouta. Toista liike 
rytmikkäästi. Liike vahvistaa käden pieniä 
lihaksia ja tukee käden kaarevuutta.

PINSETTIOTE
Vie peukalo vuorotellen jokaisen sormen 
päähän. Tee sormista ikään kuin pyöreä ren-
gas. Liike harjoittaa pinsettiotetta.

SORMINIVELET 
Koukista sormet nivel niveleltä. Ojenna lo-
puksi sormet suoriksi.
Liike ylläpitää sormien nivelten liikkuvuutta.

Lopuksi voit rentouttaa kädet  
pyörittämällä golfpalloa käsien välissä.

PEUKALON LIIKE
Vie peukalo pikkusormen tyveen, pidä hetki 
ja avaa auki. Toista liike rytmikkäästi.  
Liike ylläpitää peukalon nivelten liikku- 
vuutta.

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 henkilökohtainen ja se myönnetään liikuntajohtajan päätöksellä. Erityisuimakortin 
saa joko nimetyillä KELA-kortin tunnuksilla tai lääketieteelliseen lausuntoon perustuvalla todis-
tuksella merkittävästä haitasta. Diabeetikoilla Kela-kortin kääntöpuolella on tunnus 103 tai 215.
 
Erityisuimakortti on voimassa puoli vuotta tai vuoden ostopäivästä lukien, jonka jälkeen se voi-
daan ladata uudelleen. Kortti on voimassa Pyynikin, Hervannan ja Tesoman uimahalleissa sekä 
Tampereen uintikeskuksessa niiden aukioloaikoina. Uimahallissa on pyydettäessä esitettävä 
henkilöllisyystodistus ja KELA-kortti. Korttia ei lunasteta takaisin jälkikäteen ja sitä ei voi maksaa 
liikuntaseteleillä. 
Vuosikortin hinta on 130 € ja puolen vuoden kortin 65 €.
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Tuo verenpainemittarisi  
huoltoon

Tuo nyt Omron-verenpainemittarisi 
tarkistettavaksi ja kalibroitavaksi. Toi-
mita mittarisi yhdistyksen toimistolle 
torstaihin 10.10. mennessä. Mittarit lä-
hetetään tarkistettavaksi lääkinnällisiä 
laitteita huoltavalle IRS-Medicalille. 

Huomio nämä asiat:

•  Rikkinäistä mittaria ei voi korjata eikä kalibroida.  

•  Rikkinäinen mansetti voidaan vaihtaa,  
 mansetin hinta on mallista riippuen 30-50 €. 

 • Mittarin paristoissa pitää olla riittävästi virtaa 
 kalibrointia varten. Vaihda paristot, mikäli  
 pariston merkkivalo vilkkuu.  

•  Paristot voidaan vaihtaa myös kalibroinnin 
 yhteydessä. Hinta on n. 1 €/paristo.  
 
 
Tarkistuksen hinta on jäsenille 38 € ja muille  
43 € ja se maksetaan mittarin tuonnin yhteydessä. 
Tarkistetun mittarin voit hakea 4.11. lähtien.

Muiden kuin Omron-mittareiden tarkistus ei ole 
tällä kertaa mahdollista.

Kutsu uusille jäsenille
Kutsumme sinut tutustumaan yhdistyksen toimintaan, tiloihin,  
jäsenetuihin ja palvelutarjontaan. Paikalla on toimistoväen lisäksi 
yhdistyksen hallituksen edustajia. 
 
Tervetuloa uusien jäsenten iltaan 
torstaina 3. päivänä lokakuuta 2019 klo 17.30
Diabetesyhdistyksen tiloihin (Lähteenkatu 2-4, Tampere)

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

Pyydämme ystävällisesti varmistamaan 30.9. mennessä osallistumisenne joko sähköpos-
tilla osoitteeseen tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi tai toimiston puhelinnumeroon  
045 358 2505. 

Ryhmät ovat vertaistukiryhmiä, jonne voivat 
tulla kaikki diabeteksen hoidosta kiinnostu-
neet tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikot sekä hei-
dän läheisensä. 

Kangasalan Diabeteskerho 
Kerho kokoontuu kuukauden 2. keskiviikko klo 
17.00-18.30 JHL:n kerhotilassa, Ainontie 2.
Syksyn 2019 kokoontumiset: 11.9., 9.10., 
13.11., joulukuun kokoontumisesta kerrotaan 
syksyn TrenDissä
Lisätietoja:
Sirkka Murtojärvi p. 050 586 0749
Erja Kortesmaa p. 045 637 0210

Äijärinki
Ryhmä kokoontuu kuukauden 1. torstai klo 
18.00 Hengitysyhdistyksen Silmu-kellarissa, 
Toivontie 1 C 19
Syksyn 2019 kokoontumiset: 5.9., 3.10., 
7.11., joulukuun kerho syksyn TrenDissä
Lisätietoja: P. Santaharju p. 040 567 5122

Kangasalan Sanomien Seurat toimii -palstalla 
ilmoitetaan kerhot ja muut tapahtumat 

Kuhmalahden diabeteskerho
Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 
Tiedot kokoontumisista myös Sydän-Hämeen 
lehden MeNyt-palstalla ja Kangasalan Sanomissa.
 
Yleisöluento
Sydänterveellinen ruoka hoitaa koko kehoa
ravitsemusterapeutti Niina Hämäläinen,  
Suomen Diabetesliitto 
Torstaina 19.9.2019 klo 17.30-18.30
Yhdistyksen toiminnan esittely klo 17.00-17.30.
Paikka: Kangasalan kirjasto, Harjula-sali,  
Keskusaukio 2

Liikunta
Tervetuloa testaamaan Hölkkä-liiviä! 
Tiistaina 17.9.2019 klo 18.00-19.00 
Lähtö: Kirkkoharjun koulu, Kangasalantie 1109
Hinta: Maksuton yhdistyksen jäsenille, muille 
5 € 
 
Sitovat ilmoittautumiset 13.9.2019 mennessä 
yhdistyksen toimistoon puh. 045 358 2505 tai 
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi 
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro kokosi XS, 

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. 
Syksyn kokoontumiset: 10.9., 8.10., 5.11. ja 
10.12.  

Tyypin 1 diabeetikoiden ryhmä
Ryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen 
torstai klo 18.00–19.00 SPR:n tiloissa, Pirkka-
laistori 1, 2. kerros. Ryhmän vetäjänä toimii 
Soili Vaatsio.
Syksyn kokoontumiset: 12.9., 10.10., 7.11. ja 
12.12.
Ensimmäisellä kerralla keskustelun aiheena on 
jatkuva sensorointi. Tule vaihtamaan koke-
muksia ja keskustelemaan.

Diabetestapahtuma
Keskiviikkona 13.11.2019 klo 10.00-15.00 SPR:n 
tiloissa, Pirkkalaistori 1, 2. kerros. 
Ilmainen verensokerinmittaus. Paikalla on yh-
distyksen diabeteshoitaja. 
Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään! 

S, M, L, XL tai XXL.  
Mukaan mahtuu 12 osallistujaa!

Kuntosaliryhmä 
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 (60 min)  
4.9.-11.12.2019  
Hinta: 80 €/ 15 kertaa  
Paikka: Pitkäjärven koulun kuntosali,  
Vatialantie 4 A
Ohjaaja: fysioterapeutti Pia Nykänen

Asahi
Maanantaisin klo 10.00-11.00 (60 min)
23.9.-25.11.2019
Hinta: 50 € / 10 kertaa 
Paikka: Hengitysyhdistyksen Silmu-kellarissa, 
Toivontie 1 C 19
Ohjaaja: Asahi-ohjaaja Margit Eerola
Ryhmät toteutuvat, jos ilmoittautuneita 
vähintään 8!
Sitova ilmoittautuminen puh. 045 358 2505 tai 
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi
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PÄLKÄNE

Yleisöluento
Sydänterveellinen ruoka hoitaa koko kehoa
ravitsemusterapeutti Niina Hämäläinen,  
Suomen Diabetesliitto 
Keskiviikkona 13.11.2019 klo 18.00-19.00
Yhdistyksen toiminnan esittely klo 17.30-18.00
Paikka: SPR:n tiloissa, Pirkkalaistori 1, 2. kerros.

Diabetesinfot Hyvinvointikioski Noste
Yhdistyksen diabetesinfot hyvinvointikioskilla 
joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 
11.00-14.00. Tervetuloa!
Paikka: Hyvinvointikioski Noste, Prisma,  
Yrittäjäkatu 10
Syksyn päivät: 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. 

PIRKKALA

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 

9.9.2019 klo 18.00 Elokolo yleisötilaisuus. 
Pirkkalan kunnan kotihoidon peruspaket-
ti. Alustus kotihoidon esimies Sirpa Pajunen 
ja asiakasohjaaja Päivi Kemppainen Pirkkalan 
kunnan vanhuspalvelusta.

1.10.2019 klo 18.00 alaosaston syyskokous 
Pirkkalan ABC.
Tervetuloa mukaan kaikki Tampereen Diabetes-
yhdistyksen pirkkalalaiset jäsenet. Kahvitarjoilu.

7.10.2019 klo 18.00 Elokolo yleisötilaisuus.
Diabeteksen viisi uutta tyyppiä. Alustus 
diabeteshoitaja Anneli Jylhä Diabetesliitosta.
         
RYHMÄTOIMINTAA PIRKKALASSA
Oma-ryhmä
Oma-ryhmä on tyypin 1 diabeetikoiden tu-
kiryhmä. Ykköstyypit saavat ryhmistä uutta 
tietoa ja taitoa päivittäiseen omahoitoonsa. 
Yhteisenä tavoitteena on hoitotasapainon ko-
heneminen.
Pirkkalan ykköstyypin diabeetikkojen OMA-ryh-
mä kokoontuu pääsääntöisesti Elokololla paril-
listen viikkojen maanantaisin klo 18.00–20.00. 
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on 2.9. 
klo 18.00 Elokolon tiloissa (Suupankuja 8-10, 

C-rappu). Syyskauden viimeinen kokoontumi-
nen on 16.12. Toiminnasta tiedotetaan tarkem-
min aina edellisen viikon Pirkkalainen-lehdessä 
yhdistyspalstalla. Lisätietoja Matti Pirhonen p. 
050 3202 890, matti.j.pirhonen@gmail.com.

Pälkäneen diabeteskerho
Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 
Tarkemmat tiedot kokoontumisista myös Sy-
dän-Hämeen lehden MeNyt-palstalla.

Luopioisten diabeteskerho
Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 
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

Pälkäneen diabeteskerhon kuntosali
torstaisin klo 12.30-13.30
Kostia-areenalla, Kehätie 1, Pälkäne
Ryhmä on maksuton

Yleisöluennot
Huimaa – vakavaako taustalla
neurologi Mika Koskinen, Tays
Tiistaina 24.9.2019 klo 18.00-19.00
Paikka: Aitoon Honkala, Honkalantie 4, Aitoo
Luento järjestetään yhteistyössä Pirkan-
maan AVH-yhdistyksen kanssa

Diabeteksen yksilöllinen hoito
diabeteslääkäri Elina Pimiä, Tampereen 
kaupunki
Tiistaina 22.10.2019 klo 18.00-19.00
Paikka: Aitoon Honkala, Honkalantie 4, 
Aitoo

Liike on lääke
professori Tommi Vasankari, UKK-instituut-
ti, pj Diabetesliitto
Tiistaina 26.11.2019 klo 18-19.00
Paikka: Aitoon Honkala, Honkalantie 4, 
Aitoo
Tilaisuudet ovat maksuttomia. Tervetuloa!
Järjestäjät: Luopioisten, Pälkäneen ja Kuhma-
lahden diabeteskerhot sekä Valkeakoski-opisto

Hölkkä-liivi on kotimainen miehille ja naisille 
suunnattu liikuntaväline, joka on suunniteltu 
lisäämään liikkuvuutta ja vahvistamaan ylävar-
talon lihaksia helposti ja turvallisesti kävely- tai 
juoksulenkkeilyn aikana. Hölkkä-liivi toimii hy-
vin myös niska-hartiaseudun ja olkapään on-
gelmista kärsivien kuntoutuksen tukena.
 
Hölkkä-liivi koostuu liivistä, kyynärpäihin ase-
tettavista kyynärpannoista ja vastuskuminau-
hoista. Liivi tukee ryhtiä ja vastuskuminauhat 
antavat vastuksen käsien liikkeille aktivoiden 
keski- ja ylävartalon lihakset. 

Hölkkä-liivi on kätevä käyttää niin kävellessä 
kuin juostessakin ja se sopii ulkoiluun ja aktiivi-
seen harrastamiseen ympäri vuoden.
Hölkkä-liivi on nopea pukea päälle, se istuu 
mukavasti ja häiritsemättä jättäen kädet va-
paiksi.  Helppo käyttää myös koiran kanssa 
lenkkeillessä.

Uudenlainen, moderni vaihtoehto perinteiselle 
sauvakävelylle. Heijastimin varustettu. Ja bo-
nuksena hyvä ryhti sekä vahvat ja hyvinvoivat 
ylävartalon lihakset.

Hölkkä-liivillä vaihtelua ja  
monipuolisuutta kuntoiluun!

Hölkkä-liivilenkkeily 
on hyvä vaihtoehto 
sauvakävelyn tilalle sil-
loin, kun sauvan isku 
maahan aiheuttaa ki-
pua käsien nivelissä 
tai niska-hartiaseudun 
alueella. Hölkkä-liiviä 
käyttäessä ei tule iskua, vaan vastuskuminau-
hat joustavat ja myötäilevät käden normaalia 
liikettä. Hölkkä-liivilenkkeily sopii hyvin myös 
niille, jotka eivät pidä sauvakävelystä, mutta 
haluavat tehoa kävelyyn tai juoksuun. Hölk-
kä-liiviä on helppo käyttää vaihtelevassakin 
maastossa, vaikka metsäisillä poluilla, ja omien 
tuntemusten mukaan joko vastuskuminau-
hoja hyödyntäen tai välillä irrottaa nauhat ja 
antaa käsien liikkua vapaasti. Liiviä voi käyttää 
pelkästään myös ryhtiliivinä.
 
Lisätietoa: www.holkka.fi
 

Tervetuloa testaamaan Hölkkä-liiviä!

 
Tampere
Tiistaina 10.9.2019 klo 17-18.00 

Lähtö: yhdistyksen tilat, Lähteenkatu 2-4 

Hinta: 5 €/ henkilö 

Järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan Luus-

toyhdistyksen kanssa.

Sitovat ilmoittautumiset 6.9.2019 mennes-

sä puh. 045 358 2505 tai tsto@tampereen-

diabetesyhdistys.fi 

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro kokosi 

XS, S, M, L tai XL.  

Kangasala
Tiistaina 17.9.2019 klo 18-19.00 

Lähtö: Kirkkoharjun koulu, Kangasalantie 

1109
Hinta: Maksuton yhdistyksen jäsenille, 

muille 5€ 
 
Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksen toimis-

toon 13.9.2019  mennessä puh. 045 358 2505 

tai tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi  

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro kokosi  

XS, S, M, L tai XL. 
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Kerhot

Liikunta

TAMPERE

Luennot

Ryhmät

Lisätietoja ryhmistä saat yhdistyksestä: tsto@tampereendiabetesyhdstys.fi tai 045 358 2505

Harrastuskerho       Uutta syksyllä!
Tervetuloa neulomaan, virkkaamaan, piirtä-
mään, askartelemaan...
Ota keskeneräinen työ mukaan tai tule hake-
maan uutta inspiraatiota uuteen kerhoon!
Kerho kokoontuu 7.10. alkaen joka toinen maa-
nantai klo 15.30 yhdistyksen tiloissa.

Keskustelukerho
Tule kanssamme keskustelemaan diabetek-
seen liittyvistä asioista yhdistyksen toimistolle, 
Lähteenkatu 2-4, Tampere, torstaisin klo 14.00. 
Paikalla on meitä muita diabeetikoita vapaa-
muotoisen keskustelun tai asiantuntija-alus-
tuksen parissa.
Syyskauden avaus 5.9. klo 14.00.

Matkailukerho
Joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
klo 17.00 yhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 
2-4, Tampere, Pekka Tammisalon johdolla,  
p. 040 577 3293.
Syksyn ensimmäinen tapaaminen 7.8.2019.

Perhekerho
Lisätietoja: kkirsi_@hotmail.com. Tulevis-
ta tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksen 
www-sivuilla ja sähköisessä jäsenkirjeessä. 

Vesijumppa 
Maanantaisin klo 17.30-18.15 (45 min/kerta)
2.9.-9.12.2019
Hinta: 90,00 €/ 15 kertaa 
Paikka: Viola-koti, Juhlatalonkatu 4

Kuntosali
Keskiviikkoisin klo 15.00-16.00 (60 min) 
4.9.-11.12.2019, ei viikolla 42
Hinta: 84,00 €/ 14 kertaa 
Paikka: Tamk Fysioterapiaklinikka, Arvo Ylpön 
katu 4, 2 kerros
Ohjaaja: fysioterapeutti-opiskelijat

Vesijumppa
Keskiviikkoisin klo 18.30-19.15 (45 min), EI 
SAUNAA! 
4.9.-11.12.2019
Hinta: 90,00 €/ 15 kertaa 
Paikka: Viola-koti, Juhlatalonkatu 4 

Vesijumppa 
Torstaisin klo 14.00-14.45 (45 min/ kerta) 
5.9.-12.12.2019
Hinta: 90,00 €/ 15 kertaa 
Paikka: Viola-koti, Juhlatalonkatu 4 

Hölkkä-liivitreeni Sorsapuistossa 
Tiistaina 10.9.2019 klo 17-18.00 
Lähtö: yhdistyksen tilat, Lähteenkatu 2-4 
Hinta: 5 €/ henkilö 
Järjestetään yhteistyössä Pirkanmaan Luusto-
yhdistyksen kanssa.
Sitovat ilmoittautumiset 6.9.2019 mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro kokosi XS, 
S, M, L, XL tai XXL

Ryhmät toteutuvat, jos ilmoittautuneita 
vähintään 8!
Sitovat ilmoittautumiset kaikkiin ryhmiin  
puh. 045 358 2505 tai tsto@tampereendiabe-
tesyhdistys.fi

Osallistumismaksua ei palauteta!

Tampereen Diabetesyhdistys ry järjestää ylei-
söluennot yhteistyössä  Tampereen seudun 
työväenopiston kanssa  
 
Tietoa kivusta ja sen hoidosta
LT, fysiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja 
Minna Ståhl,  HY, TAYS ja Fysiatrinen osaamiskes-
kus Prima
Ajankohta:  Ti 24.9.2019 klo 18.00–19.00  
Paikka:  Työväenopisto Sampola, Sammonkatu 
2, auditorio
Yhteistyössä Tampereen Sydänyhdistys ry, Tam-
pereen Seudun Selkäyhdistys ry ja  
Pirkanmaan AVH-yhdistys ry
 

Sydänterveellinen ruoka hoitaa koko 
kehoa
ravitsemusterapeutti Niina Hämäläinen,  
Suomen Diabetesliitto 
Ajankohta:  Ti 22.10.2019 klo 18.00-19.00 
Paikka:  Työväenopisto Sampola, Sammonkatu 
2, auditorio 
Yhteistyössä Tampereen Sydänyhdistys ry, Tam-
pereen Seudun Selkäyhdistys ry, Pirkanmaan 
AVH-yhdistys ry ja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry

Monikasvoinen diabetes
lievempiä ja vaikeampia tautimuotoja
mitä niistä sairastan tai mihin minulla on 
riski sairastua?
vastaava diabeteslääkäri Atte Vadén, Oma 
lääkärisi Tesoma
Ajankohta:  To 14.11.2019 klo 18.00–19.00 
Paikka:  Työväenopisto Sampola, Sammonkatu 
2, auditorio
 
Yleisöluennoille on vapaa pääsy ja ne ovat 
maksuttomia!
Tervetuloa!

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!
Syksyn kokoontumiset
ti 24.9., ke 16.10. ja ke 13.11. klo 18.00.

Diabeetikkolasten ISOVANHEMPIEN 
ryhmä
Tule jakamaan tunteita, iloja ja huolia aktiivi-
seen ryhmään!
Syksyn kokoontumiset
torstaisin 19.9., 10.10. ja 7.11. klo 16.00.

Diabetes ja näkö
Tule keskustelemaan tai vain kuuntelemaan 
muiden kokemuksia! Ryhmä on tarkoitettu 
tyypin 1 diabeetikoille.
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen keski-
viikkona 28.8.2019 klo 14.00.

ITE-ryhmä Kurittomat
Vertaistukiryhmä tyypin 2 diabeetikoille ja 
riskiryhmäläisille.
Syksyn kokoontumiset
tiistaisin 8.10. ja 5.11. klo 15.00.

Kakkostyypin tukiryhmä
Kakkostyypin vertaistukiryhmä on avoin mie-
hille ja naisille, kauan sairastaneille sekä vasta 
diabetestaipaleen alussa oleville.
Syksyn kokoontumiset
torstaisin 5.9. ja 10.10. klo 17.00.

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!
Syksyn kokoontumiset
maanantaisin 2.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. klo 12.00.
 
VERTULI
Ryhmä on tarkoitettu lihavuusleikkauksen 
läpikäyneille ja leikkausta harkitseville
Syksy 2019
torstaisin 12.9., 17.10. ja 28.11. klo 17.00.
 
Äitien ryhmä
nuorille äideille, pienten lasten äideille, raskaa-
na oleville ja raskautta suunnitteleville naisille.
Tiedustelut: Roosa Haapajoki, p. 050 512 4809 
tai roosa.haapajoki@tampere.fi.
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Tampereen Diabetesyhdistys ry

SYYSKOKOUS
tiistai 26.11.2019 klo 18.00

Tampereen Diabetesyhdistyksen toimitiloissa, Lähteenkatu 2-4

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen § 13 mukaiset asiat:
 
Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jä-
senmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä valitaan hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kokouksessa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa oman yhdistyksen toi-
mintaan ja sen kehittämiseen sekä olla valitsemassa henkilöitä, jotka 
päättävät yhdistyksesi asioista!

Kahvitarjoilu!

Tulossa syksyllä

Hyvinvointipäivä Hervannan Triossa (Insinöörinkatu 38) perjantaina 
27.9.2019 klo 10-14.00. 

Verenpaineviikko 28.10-3.11. Perjantaina 1.11.2019 klo 13-16 verenpaineta-
pahtuma Koskikeskuksessa.

Porraspäivät 4.-10.11.2019.

Hengitysmessut keskiviikkona 6.11.2019 klo 15.30-19.30 Tampere-talossa, 
Yliopistonkatu 55. Lisätietoa: www.hengitysliitto.fi

Apuvälinemessut Tampereella 7.-9.11.2019, Tampereen Messu- ja Urheilukes-
kus, Ilmailunkatu 20. Lisätietoa: www.apuvaline.info

Maailman diabetespäivä 14.11.2019.

Avoimet ovet yhdistyksen toimitiloissa torstaina 14.11.2019 klo 13.00–18.00.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous yhdistyksen toimitiloissa 
26.11.2019 klo 18.00. 

Joulukahvit yhdistyksen toimitiloissa torstaina 12.12. klo 13.00–18.00.

Glucobooster  
• on nopeasti vaikuttava 
 glukoosigeeli sisältäen 
 17,5 g glukoosia
• nostaa verensokeria 
 jo 2–4 minuutissa
• vaikuttaa jopa 
 30 minuuttia

www.comed.fi

Kotimainen 
ja helppo 
pitää mukana.

Kärsitkö matalasta 
verensokerista?

GlucoBoosterin ostat

apteekistasi.

Pidä aina 
tuubi 

mukanasi 
varmuuden

vuoksi.

AV O I M E T  O V E T  
TAMPEREEN PÄIVÄNÄ   
yhdistyksen toimistolla (Lähteenkatu 2-4) 
 
Lauantaina 28.9. klo 10-13.00
 

TEEMAPÄIVÄ JALOISTA JA JALKINEISTA
yhdistyksen toimistolla (Lähteenkatu 2-4)

Tiistaina 17.9. klo 13.00-18.00
Tervetuloa tutustumaan Easy Step 
kenkiin ja Liqua Care pohjallisiin!

Tapahtumat

Mahdollisuus mittauksiin:
Verensokerinmittaus, maksuton
Pitkäaikaissokeri HbA1c 15 € / mittaus
Kehonkoostumusmittaus 10 € / mittaus

Tervetuloa tutustumaan yhdistyksen  
toimintaan!
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www.tampereendiabetesyhdistys.fi
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Käynti suoraan Lähteenkadulta. Pysäköinti 
on maksullista, maksuautomaatteihin käy 
pankki- tai luottokortti. Oven eteen voi py-
säköidä vain vammaisten pysäköintiluvalla.

 on Tampereen Diabetes-
 yhdistys ry:n jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

Taitto ja paino: 
Pk-paino Oy 
Painosmäärä: 4000 kpl 
Kannen kuva: Pia Nykänen

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

..............................................................................................................................................................................
Puheenjohtaja 
Leena Mankkinen 
leena.mankkinen@gmail.com
p. 040 5895 348

Hallitus 2019 

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

Erja Kortesmaa (Kangsala) 
erjakortesmaa@gmail.com

Sirpa Kotisaari (Tampere)  
sirpa.kotisaari@markab.fi

Johanna Kurela (Tampere) 
johanna.kurela@gmaiI.com

Elina Pimiä (Tampere) 
elina.pimia@gmail.com

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

Miika Rautiainen (Akaa) 
miika.rautiainen@nokkos.fi

Soili Vaatsio (Nokia) 
soili.vaatsio@elisanet.fi

Asiantuntijajäsenet:
Ilkka Hirvi 
Ilmari Nurminen

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

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

 
Toiminnanjohtaja 
Pia Nykänen 
050 576 3313 
pia.nykanen@tampereendiabetes-
yhdistys.fi 

Diabeteshoitaja 
Outi Viljanen 
040 350 9606 
outi.viljanen@tampereendiabetes-
yhdistys.fi 

Toimistotyöntekijä Liisa-Maria 
Pietilä  
045 358 2505 
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi 

Jalkojenhoitaja Leena Kakko
045 104 3155
Ajanvaraus ma-pe 
Hinta jäsenille 45 €, muille 50 €

Diabeteslääkärit
Pirjo Ilanne-Parikka, sis. el, diabe-
teksen hoidon erityispätevyys
Jorma Lahtela, sis.el., diabeteksen 
hoidon erityispätevyys
Ajanvaraus p. 045 358 2505

Toimistomaksu lääkärin vastaan-
oton yhteydessä 
jäsenet 12 €, muut 18 € 

peruuttamaton aika 108 € 

Mittausten hinnat 2019
 
• Verensokerimittaus 
 jäsenet 3 €, muut 6 € 
• Verenpainemittaus 
 jäsenet 3 €, muut 6 € 
• Sokerihemoglobiini  
 (HbA1c) 
 jäsenet 15 €, muut 20 € 
• Kehonkoostumusmittaus  
 jäsenet 12 €, muut 17 € 
• Jäsenmaksu 22 € / kalenterivuosi
 Kannatusjäsenmaksu 50 €, 100 €, 200 €


