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Kannatusjäsenyys
Voit liittyä Tampereen Diabetes-
yhdistyksen kannatusjäseneksi 

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

yhdistyksen tilille
IBAN-tilinumero:

FI19 4510 0010 0432 19 
BIC-koodi: ITELFIHH

Maksun viestiksi Kannatusjäsenyys. 
Myös yritys voi olla kannatusjäsen!

PÄ Ä K I R J O I T U S

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 22 €.

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

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.

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. 
 

Käynti ei edellytä jäsenyyttä,  
mutta Tampereen Diabetesyhdistyksen 
 jäsenille käynti on maksuton ja muille  
24 € / tunti.  
Mittaukset ovat kaikille maksullisia.

SYKSYN HAASTEITA

Tänä syksynä sosiaali- ja terveysalan yhdis-
tykset ja järjestöt liittyivät yhteen huoliensa 
kanssa, ja näin tehtiin myös täällä Pirkanmaal-
la. Toinen huolista koski valtiovarainministe-
riön budjettiriihen säästölistalla ehdotettua 
sote-järjestöjen avustusleikkausta, mikä olisi 
koskettanut myös meidän yhdistystämme ensi 
vuonna. Toinen yhteinen huolenaihe on lau-
suntokierroksella oleva sote-lakiuudistus. 

Ensin mainittu uhkatekijä poistui järjestöjen 
ja yhdistysten voimakkaan yhteisesiintymisen 
ansiosta, mutta vain vuodeksi. Kaavaillut leik-
kaukset herättivät suurta tyrmistystä. Tuska 
helpotti kuitenkin vain vuodeksi. Ensi syksynä 
ollaan saman tilanteen edessä erityisesti Veik-
kauksen tuoton laskun vuoksi. Valtiovallan tu-
lisikin tehdä rakenteellisia uudistuksia järjestö-
jen avustusjärjestelmään.

Sote-lakiluonnosta on väännetty yli 10 vuoden 
ajan monen hallituskokoonpanon toimesta. 
Sanna Marinin hallituksen esitys on syksyn ai-
kana ollut lausuntokierroksella kunnissa, sai-
raanhoitopiireissä ja järjestöissä. Järjestöt ovat 
huolissaan siitä, että tuleeko maakuntien ja 
järjestöjen yhteistyö riittävän selkeästi kirjatuksi 
tulevaan järjestämislakiin. Järjestöjen toimin-
taa halutaan liittää entistä suoremmin osaksi 
asiakkaiden hoitopolkuja mm. tietojärjestelmiä 
kehittämällä. Järjestöjen mittaamattoman ar-
vokas työ ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä on hyväksyttävä aidoksi osaksi 
sote-uudistusta. 

Korona-aika ei ole ohi, ja juuri nyt yhteiskunta 
tarvitsee järjestöjä tuekseen kohtaamaan apua 
ja tukea tarvitsevia ihmisiä. Tuhannet sote-jär-
jestöt toimivat kansanterveystyössä, lasten-
suojelussa, päihde- ja mielenterveystyössä 
sekä vanhus- ja vammaispalveluissa. 

Diabetesliiton liiton kokous pidettiin syyskuun 
puolenvälin tienoolla etäkokouksena. Alun 
perin kokous piti olla Oulussa, mutta korona-
epidemia esti kokoontumisen. Vaikka kokous 
pidettiin sähköisenä, siihen osallistui edustaja 

60 yhdistyksestä. Kokous sujui etäyhteyksillä 
mutkattomasti. Liiton kokouksen kannanotos-
sa kiinnitetään vakavaa huomiota hoitovelan 
kasvuun. Koronaviruksen vuoksi diabetesta 
sairastavien omahoidon tuki on heikentynyt 
entisestään peruttujen tai siirrettyjen seuran-
takäyntien vuoksi.   

Liiton hallitukseen valittiin kolme uutta jäsen-
tä. Tampereen diabetesyhdistyksen jäsen, toi-
mittaja Markus Määttänen on yksi heistä! 

Kunnat kamppailevat talousvaikeuksien kanssa; 
diabeteksen aiheuttamat kustannukset ovat iso 
osa kunnan terveydenhuollon menoista. Juuri 
sen vuoksi kuntien kannattaa tukea ja hyödyn-
tää diabetesyhdistysten  tarjoamaa palvelutar-
jotinta  ja elämäntapaohjausta tärkeänä osana 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Koronatilanne on kesän jälkeen kääntynyt 
huolestuttavaan suuntaan yhdistyksemme 
toimintojen jatkamisen kannalta. Seuraamme 
valtakunnallisia ja paikallisia ohjeita ja tiedo-
tamme jäsenistölle mahdollisista muutoksista.
 
Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

Leena Mankkinen
puheenjohtaja
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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 !

DIABETESKAHVILA 
Yhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4

Yhdistyksen syksyn toiminta alkoi epävar- 
moissa merkeissä ja edelleen mennään eteen-
päin epävarmoin askelin. Keväältä siirtyneistä 
tapahtumista olemme osan pystyneet järjestä-
mään syksyn aikana. Myös moni vertaisryhmä 
jatkoi toimintaa syksyn tullen, mutta osa ryh-
mistä on tauolla ensi vuoden alkuun saakka. 
Loppuvuodelle on luvassa vielä monenlaista 
toimintaa ja toivotaan, että voimme ne pitää. 
Elämme kuitenkin tilanteen mukaan, ja jos on 
tarvetta, muutamme toimintaamme. 

Diabeteshoitajan, jalkojenhoitajan ja lääkärei-
den vastaanotot toimivat normaaliin tapaan 
turvallisuustekijät huomioiden. Yhdistyksen 
toimitiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa on 
henkilömäärärajoitus, ja se on tällä hetkellä 12 
henkilöä.  

Maailman diabetespäivää vietetään 14.11. 
ja tänä vuonna diabetespäivänä kysytään, 
kuinka vanha sinun diabeteksesi on. Diabe-
tes aaltoilee elämäntilanteiden, voimavarojen 
ja muun terveydentilan mukaan. On erilaista 
olla diabeetikko lapsena, nuorena, keski-ikäi-
senä tai varttuneessa iässä. Aika muuttaa sekä 
diabetesta että kantajaansakin.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman tekemi-
nen on ollut haastavaa, kun emme tiedä, mitä 
tulee tapahtumaan koronan suhteen. Toimin-
tasuunnitelman luonnos vuodelle 2021 on 
tehty ja se tulee jäsenistön arvioitavaksi ja hy-
väksyttäväksi syyskokouksessa 24.11. Millaista 
toimintaa sinä toivoisit, että yhdistys järjes-
täisi jäsenilleen vuonna 2021? Mikä saisi sinut 
liikkeelle ja osallistumaan? Syyskokouksessa 
on vaikuttamisen aika! Kokouksessa sinun on 
mahdollisuus vaikuttaa oman yhdistyksen toi-
mintaan ja sen kehittämiseen sekä olla valitse-
massa henkilöitä, jotka päättävät yhdistyksesi 
asioista. Tulethan paikalle!

Muutokset liikuntatoiminnassa jatkuvat vielä 
ainakin kevään ajan. Viola-kodin vesiliikunta-
ryhmät ja Tampereen Ammattikorkeakoulun 
vesiliikunta- ja kuntosaliryhmät ovat vielä ke-
väät kauden tauolla meistä riippumattomista 
syistä. Kannustamme jäsenistöä liikuskele-

maan ja liikkumaan oman jaksamisen ja voin-
nin mukaan.  Yhdistys tuleekin järjestämään 
jäsenistölle keväällä tutustumiskertoja eri lii-
kuntalajeihin. Mitä liikuntamuotoja sinä halu-
aisit kokeilla? Entä mitä liikuntaryhmiä toivoisit 
yhdistyksen tulevaisuudessa järjestävän?

TrenDi-jäsenlehti on tärkeä tiedotuskanavam-
me, ja olemme saaneet paljon hyvää palautetta 
jäsenlehden monipuolisesta sisällöstä ja ulko-
asusta. Olemme aina välillä saaneet jäsenistön 
kirjoittamia juttuja lehteen ja toivomme edel-
leen jäsenistön aktiivisuutta lehden sisällön 
tuottamiseen. Haluisitko sinä kirjoittaa jäsen-
lehteen? Jäsenistöllä on myös mahdollisuus 
tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan.

Kirjoittaessani toiminnanjohtajan terveisiä, on 
yhdistyksen perinteisten joulukahvien järjestä-
minen vielä epävarmaa. Toivotaan, että joulu-
kahvit voidaan järjestää suunnitelman mukaan. 

Mukavaa loppuvuotta kaikille!
 
Pia Nykänen 
toiminnanjohtaja

Tiistaina 17.11. 2020 klo 14.00
Miten ennaltaehkäistä muistisairauksia? 
- muistiasiantuntija Marianne Myllymaa, Nääsville ry

Tiistaina 1.12.2020 klo 14.00
Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto 
- lakimies, OTM, Isa Partio, Lakitoimisto Modus Oy

Tiistaina 26.1.2021 klo 14.00
Miten liikunnalla hoidetaan diabetesta?  
- fysioterapeutti Pia Nykänen

Tiistaina 16.2.2021 klo 14.00
Kysy diabeteshoitajalta 
- diabeteshoitaja Outi Viljanen

Kahvila on tarkoitettu diabeetikoille ja heidän läheisilleen. Tervetuloa!

Tyypin 2 diabeteksen 
ensitietopäiväensitietopäivä
 
Lauantai 14.11. 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 12.11. mennessä p. 045 358 2505 tai  
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi

JALKA-KENKÄPÄIVÄ 

Tiistaina 10.11.2020 klo 12.00-17.00
 
Paikka: yhdistyksen toimisto, Lähteenkatu 2-4
Paikalla Bodiannan edustaja.
 
Tervetuloa tutustumaan sekä miesten että naisten  
jalkineisiin ja Liqua-care nestevirtapohjallisiin.  
Esillä myös talvikenkiä!

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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Pian liikuntavinkki

ft Pia Nykänen    

Niska-hartiaseutu jumissa?
ft Pia Nykänen

Ohimossa jomottaa, hartioita kivistää, niska jumissa ja huimaa. Kuu-
lostaako tutulta? Syynä voi olla niska-hartiaseudun lihasten heikkous, 
huono työasento tai stressi. 

Istuessa aineenvaihdunta hidastuu, li-
hakset kipeytyvät ja ryhti huononee. 
Päätetyöskentelyssä lihakset ovat staatti-
sessa venytyksessä ja kännykkää pitkään 
selatessa pää roikkuu alaspäin, jolloin nis-
ka-hartiaseutu kuormittuu voimakkaasti. 
Myös hartiarenkaan ja yläraajojen alueen 
hidastunut aineenvaihdunta kiristää nis-
ka-hartiaseutua. Käsien kannattelu aiheut-
taa staattista jännitystä niska-hartiaseu-
tuun sekä olkapäihin. Tämä voi aiheuttaa 
päänsärkyä ja lihaskipuja. 

On tärkeää kiinnittää huomiota ryhtiin ja 
muistaa oikeat työskentelyasennot niin 
työssä kuin vapaa-ajalla. Työtä tulisi tau-
otta ja asentoa tulisi vaihtaa usein. Nousu 
tuolilta ainakin kerran tunnissa ylös jaloit-
telemaan. Vastaliikkeiden tekeminen ja 
venyttely auttavat pitämään niska-harti-
aseudusta parempaa huolta eli venyttele 
rinta- ja kaulalihaksia sekä pyörittele käsiä 
ja hartioita. Venyttely auttaa vapautta-
maan lihasjännityksiä ja parantaa ryhtiä. 
Säännöllinen liikkuminen ja tasapainoi-
nen lihaskunto on edellytys hyvälle ryhdil-
le. Yläselän ja niskan lihaksia vahvistamalla 
voi ehkäistä niskakipuja.

VENYTTÄEN VIRKEYTTÄ!
 
Voit tehdä jumppaliikkeet useamman kerran päivässä tai halutessasi vain yksittäisiä liik-
keitä. Liikkeet voit tehdä seisten tai istuen. 

3  Vaihda työasentoa

3 Vahvista heikkoja lihaksia

3 Venytä kireitä lihaksia

3 Tauota työskentelyä

3 Rentoudu

3 Ulkoile

3 Suojaa niska-hartiaseutu 
       kylmällä säällä

1. Seiso lantion levyisessä haara-asen-
nossa, polvet pehmeinä ja hartiat rentoi-
na alhaalla. Heilauta toinen käsi rennosti 
eteen hartiatasolle ja toinen taakse, jousta 
polvista. Toista muutaman minuutin ajan.

2. Seiso lantion levyisessä haara-asennos-
sa, polvet pehmeinä ja hartiat rentoina al-
haalla. Pyöritä hartioita rauhallisesti taka-
kautta ympäri. Toista muutaman minuutin 
ajan.

3. Seiso lantion levyisessä haara-asennossa, 
polvet pehmeinä ja hartiat rentoina alhaalla. 
Nosta hartiat kevyesti ylös ja laske rennosti 
alas. Toista muutaman minuutin ajan.

4. Seiso lantion levyisessä haara-asen-
nossa, polvet pehmeinä. Halaa itseäsi 
tiukasti ja paina leuka rintaan. Pidä asen-
to 20-30 sekuntia. Vaihda kädet toisin 
päin ja tee liike uudelleen.   

5. Seiso käyntiasennossa ja nojaa kädellä 
tuolin pöytään. Anna toisen käden roik-
kua rentona alaspäin vartalon sivulla. Pidä 
myös pää ja hartiat rentoina. 
Anna käden heilua eteen – taakse suun-
nassa. Toista muutaman minuutin ajan. 

EHKÄISE JA HOIDA
EHKÄISE JA HOIDA

4. 5. 
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KANGASALA NOKIA

PIRKKALA

 SYYSKOKOUS
tiistaina 24.11.2020 klo 18.00
Tampereen Diabetesyhdistyksen toimitiloissa,  Lähteenkatu 2-4
 
Syyskokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan vuoden 2019 jäsenrekisteriin merkityt ja jäsenmak-
sunsa maksaneet jäsenet.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen §13 mukaiset asiat

- Jäsenmaksun ja kannatusmaksun hyväksyminen vuodelle 2021
- Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021
- Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten nimeäminen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi  
   erovuoroisten tilalle.
- Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta seuraavalle tilikaudelle
- Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat
 

Yhdistyksen säännöt ovat nähtävistä yhdistyksen nettisivuilla www.tampereendiabetesyhdistys.fi.

Molempiin kokouksiin ilmoittautuminen viimeistään 17.11. yhdistyksen toimiston sähköpostiin  
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi tai puh. 045 358 2505.
Ilmoittautumisessa tarvitaan osallistujan nimi, puhelinnumero ja sähköposti.  
Ilmoita myös osallistutko molempiin vai vain toiseen kokoukseen.

Tampereen Diabetesyhdistyksen sääntömääräinen  

KEVÄTKOKOUS
Tiistaina 24.11.2020 klo 17.30  
Tampereen Diabetesyhdistyksen toimitiloissa, Lähteenkatu 2-4 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen §13 mukaiset asiat. 

-  Vuoden 2019 vuosikertomuksen esittely ja hyväksyminen
 - Vuoden 2019 tilien ja tilinpäätöksen esittely sekä tilintarkastajien lausunnon kuuleminen
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  
   hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
- Hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

KOKOUSKUTSU

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvalla täytyy olla käytössään 
toimiva sähköpostiosoite, tietokone, tabletti tai älypyhelin, jossa on toimiva mikrofoni sekä nettiyh-
teys. Kokoukseen etäyhteydellä osallistuvat saavat kokousmateriaalin sekä kokouksen linkin sähkö-
postiinsa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kangasalan Diabeteskerho
Ryhmä on vertaistukiryhmä, jonne voivat tulla 
kaikki diabeteksenhoidosta kiinnostuneet tyypin 
1 ja tyypin 2 diabeetikot sekä heidän läheisensä.
 
Kerho kokoontuu kuukauden 2. keskiviikko  
klo 17 - 18.30 JHL:n kerhotilassa, Ainontie 2.
Ke 11.11.2020 Diabeteshoitaja Outi Viljanen
Ke 9.12.2020 Joulun tunnelmissa JHL:n  
kerhohuoneella 
Ke 13.1.2021

Lisätietoja Erja Kortesmaa p. 045 637 0210

Äijärinki
Ryhmä on tarkoitettu diabeetikoille tai diabe-
tesriskissä oleville miehille. 

Kokoontumiset kuukauden 1. torstai Hengitys-
yhdistyksen Silmukellarissa, Toivontie 1 C 19 
klo 18.00.
To 5.11.2020., 3.12.2020., 7.1.2021.
 
Lisätietoja: P. Santaharju p. 040 567 5122
Kangasalan Sanomien Seurat toimivat-palstal-
la ilmoitetaan kerhot ja muut tapahtumat.

Kuhmalahden diabeteskerho
Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tie-
dot kokoontumisista myös Sydän-Hämeen leh-
den MeNyt-palstalla ja Kangasalan Sanomissa.

LIIKUNTA
 
Kuntosaliryhmä 
Keskiviikkona klo 17.00-18.00 (60 min)  
13.1.-21.4.2021 
Hinta: 80 €/ 15 kertaa jäsenille, 100 €/ 15 
kertaa ei jäsenille. 
Paikka: Pitkäjärven koulun kuntosali, Vatialan-
tie 4 A
Ohjaaja: fysioterapeutti Pia Nykänen
 
Sitova ilmoittautuminen 4.1.2021 mennessä 
puh. 045 358 2505 tai  
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi

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. 
Syksy 2020: 10.11. ja 8.12.

Tyypin 1 diabeetikoiden ryhmä
Ryhmä peruttu vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi.

Pirkkalan alaosasto 
Yhteystiedot
Anneli Jylhä (puheenjohtaja ja sihteeri)  
p. 040 731 4270, anneli.jylha(at)diabetes.fi 
Paavo Rantala (rahastonhoitaja)  
p. 0400 722 517, paavo.rantala(at)sekl.fi 

5.11.2020 klo 18.00 Yleisötilaisuus.  
Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2, koulutustila. 
Biopankkiasiaa. Tutkimushoitaja Henna Palin 
kertoo Tampereen Biopankista.

3.12.2020 klo 18.00 Yleisötilaisuus.  
Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2, koulutustila. 
Diabeteshoitaja Anneli Jylhä Diabetesliitosta 
kertoo ajankohtaisista diabeteskuulumisista.

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.
OMA-ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen 
maanantaisin klo 18.00.
Tiedustelut: Matti Pirhonen 050 320 2890, 
matti.j.pirhonen(at)gmail.com 

ITE-ryhmä
ITE-ryhmä on maallikkovetoinen 2-tyypin 
diabeetikoiden ja riskiryhmäläisten vertais-
tukiryhmä, jossa pohditaan ja opetellaan yh-
dessä terveyttä edistäviä ruoka- ja liikuntatot-
tumuksia. Ryhmän tavoitteena on parantaa ja 
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PÄLKÄNE

Kerhot

Liikunta

TAMPERE Luennot

VIRRAT-RUOVESI

ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, ja näin lisätä 
elämänlaatua.

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

OMA- ja ITE-ryhmät kokoontuvat Elokolon ti-
loissa osoitteessa Suupankuja 8, C-rappu.
Toiminnasta tiedotetaan tarkemmin aina edel-
lisen viikon Pirkkalainen-lehdessä yhdistys-
palstalla. 
Hyvää syksyn jatkoa ja joulun odotusta. Kiitos 
kun olet mukana.

Pälkäneen diabeteskerho
Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
Pälkäneen Pirtillä, Keskustie 1.  
Tarkemmat tiedot kokoontumisista myös 
Sydän-Hämeen lehden MeNyt-palstalla.

Luopioisten diabeteskerho
Kerho kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
Yhdistysnurkassa, Keskitie 5.  
Tarkemmat tiedot kokoontumisista myös 
Sydän-Hämeen lehden MeNyt-palstalla.
 
Keskiviikkona 11.11 klo 14.00 vierailijana 
Luopioisten uusi apteekkari Kati Vartiainen.
 
Maailman diabetespäivänä lauantaina 14.11. 
klo 10-13 verensokerinmittausta Luopioisten 
apteekissa

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

VIRTAIN DIABETESKERHO
Ryhmä kokoontuu torstaina 29.11. klo 13-
14.30.
Kohtaamispaikka, Pääskyntie 6 (Entinen 
virastotalon ruokasali, käynti kaupungintalon 
sisäpihan kautta).

Kahvitarjoilu, kahvi ja pulla 2 euroa.
Tule yksin tai kaverisi kanssa.
Tervetuloa joukolla mukaan!

Kevään kokoontumiset:
maanantaisin 11.1., 8.2., 12.4. ja 10.5.  
klo 14.00-15.30.

Tiedot kokoontumisista myös Suomenselän 
Sanomien muistilistalla.

Lisätietoja: Anneli Laurila p. 0400 335 580.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Onko mielessäsi tarpeellinen yleisöluennon 
aihe tai toivoisitko muuta toimintaa tälle 
alueelle? Ota yhteyttä yhdistyksen toimin-
nanjohtajaan: pia.nykanen@tampereen-
diabetesyhdistys.fi tai 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 2.11., 
16.11., 30.11. ja 14.12. klo 15.30.

Keskustelukerho
Tule kanssamme keskustelemaan diabetek-
seen liittyvistä asioista yhdistyksen toimistol-
le, Lähteenkatu 2-4, Tampere, joka torstai klo 
14.00. Paikalla on meitä muita diabeetikoita 
vapaamuotoisen keskustelun tai asiantunti-
ja-alustuksen parissa. 

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

LIIKUNTARYHMÄT 
 
Tuolijumppa 
Maanantaisin klo 14.00-14:45 (45 min/kerta)
11.1.-29.3.2021 
Paikka: Diabetesyhdistyksen tilat,  
Lähteenkatu 2-4

Tuolijumppa on yhdistyksen jäsenille ilmainen. 
Mukaan mahtuu 10 henkilöä. 

Sitovat ilmoittautumiset 4.1.2021 mennessä 
puh. 045 358 2505 tai  
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi

Viola-kodin ja Tamkin liikuntaryhmät ovat 
tauolla kevätkauden.

Esidiabetes ja metabolinen oireyhtymä 
- mitä niillä oikein tarkoitetaan ja kuinka niitä 
voi hoitaa
sisätautien erikoislääkäri Pirjo Ilanne-Parikka
Ajankohta:  Ti 10.11.2020 klo 18–19.15  
Paikka: Työväenopisto Sampola, Sammon-
katu 2, auditorio
Järjestäjät: Tampereen Diabetesyhdistys, Tam-
pereen Sydänyhdistys, Pirkanmaan AVH-yhdis-
tys ja Tampereen seudun työväenopisto 

Kevään diabetesluennot
tiistai 23.2.2021 klo 18-19.00
tiistai 23.3.2021 klo 18-19.00
tiistai 20.4.2021 klo 18-19.00 
Paikka: Työväenopisto Sampola, auditorio, 
Sammonkatu 2
Järjestäjät: Tampereen Diabetesyhdistys ja 
Tampereen seudun työväenopisto
Yleisöluennoille on vapaa pääsy ja ne ovat 
maksuttomia. 

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!
Kokoontuu keskiviikkoisin 18.11. ja 9.12. klo 
18.00. klo 18.00

Diabeetikkolasten ISOVANHEMPIEN 
ryhmä
Tule jakamaan tunteita, iloja ja huolia aktiivi-
seen ryhmään!
Kokoontuu torstaina 12.11. klo 16.00.

Diabetes ja näkö
Tule keskustelemaan tai vain kuuntelemaan 
muiden kokemuksia! Ryhmä on tarkoitettu 
tyypin 1 diabeetikoille.
Kokoontuu keskiviikkona 25.11 klo 14.00.
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Yhdistyksen  

perinteiset 

 joulukah
vit

Tapahtumat
 
ITE-ryhmä Kurittomat
Vertaistukiryhmä tyypin 2 diabeetikoille ja 
riskiryhmäläisille.
Ryhmä on tauolla syyskauden.

Kakkostyypin tukiryhmä
Kakkostyypin vertaistukiryhmä on avoin mie-
hille ja naisille, kauan sairastaneille sekä vasta 
diabetestaipaleen alussa oleville.
Kokoontuu torstaisin 19.11. ja 3.12. 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!
Ryhmä kokoontuu kuukauden ensimmäinen 
maanantai klo 12.00-13.00.

VERTULI
Ryhmä on tarkoitettu lihavuusleikkauksen 
läpikäyneille ja leikkausta harkitseville. 
Kokoontuu torstaina 26.11. 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.

Jalka-kenkäpäivä
Tiistaina 10.11.2020 klo 12-17.00 
Yhdistyksen tiloissa
Paikalla Bodiannan edustaja.

Tyypin 2 ensitietopäivä
Lauantaina 14.11. klo 12-16 
Yhdistyksen tiloissa
Ilmoittautumiset p. 045 358 2505 tai tsto@tam-
pereendiabetesyhdistys.fi

Diabeteskahvila
Yhdistyksen tiloissa
Tiistaina 17.11. 2020 klo 14.00
Tiistaina 1.12.2020 klo 14.00
Tiistaina 26.1.2021. klo 14.00
Tiistaina 16.2.2021 klo 14.00
Kahvila on tarkoitettu diabeetikoille ja heidän 
läheisilleen. Tervetuloa!

Vuosikokous
Yhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4
Kevätkokous 24.11.2020 klo 17.30
Syyskokous 24.11.2020 klo 18.00

Joulukahvit 
Yhdistyksen tiloissa, Lähteenkatu 2-4
Torstaina 10.12. 2020 klo 13-18.00.

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 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 uudelleen. Kortti on voimassa Pyynikin, Hervannan ja Tesoman uimahalleissa sekä Tampe-
reen uintikeskuksessa niiden aukioloaikoina. Uimahallissa on pyydettäessä esitettävä henkilöllisyys-
todistus ja KELA-kortti. Korttia ei lunasteta takaisin jälkikäteen ja sitä ei voi maksaa liikuntaseteleillä. 

Vuosikortin hinta on 130 € ja puolen vuoden kortin 65 €.

Tule tekemään  
sammalkranssi  
kotiisi!
Tiistaina 8.12.2020
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!

Nyt on oiva mahdollisuus päästä tutustumaan kukkien maailmaan ja kokemaan 
tekemisen iloa. Ryhmässä jokainen saa tehdä itselleen sammalkranssin ohjatusti 
kotiin vietäväksi. 
Ohjauksesta vastaa floristi Marja Forsman.  

Sitovat ilmoittautumiset 1.12.2020 mennessä yhdistyksen toimistoon  
puh. 045 358 2505 tai tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi 

Torstaina 10.12.2020  
klo 13.00-18.00  
yhdistyksen toimitiloissa.

Tule viettämään kiireetön hetki  
kahvikupin ääressä ja tekemään  
ostoksia pukinkonttiin.

kuva: Marja Forsman
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Olen Taru Tuominen, sosionomiopiskelija 
Hämeen ammattikorkeakoulusta ja olen 
tehnyt opinnäytetyöni aiheesta Diabetes-
ta sairastava lapsi varhaiskasvatuksessa  
– Vanhempien näkemyksiä.

Opinnäytetyön aiheena oli tutkia 
diabetesta sairastavien lasten hoi-
don tukemisen haasteita ja on-

nistumisia varhaiskasvatuksessa. Tutki-
mustehtävässä tarkasteltiin diabetesta 
sairastavien lasten vanhempien kokemuk-
sia diabeteksen hoidon sujumisesta var-
haiskasvatuksessa.

Työn tilaajana oli Suomen Diabetesliit-
to ja tutkimukseen osallistui Tampereen 
diabetesyhdistyksen perhekerhon jäseniä. 
Tutkimusaineiston hankintamenetelmänä 
käytettiin lomakehaastattelua ja aineiston 
analyysimenetelmänä oli teemoittelu. 

Diabetesta sairastaneiden lasten van-
hemmat kokivat pääosin tyytyväisyyttä 
siitä, millä tavoin lasten diabeteksen hoi-
to varhaiskasvatuksessa oli toteutettu. 
Vastuuntuntoisuus nousi sanana useasta 
vastauksesta ja toiminta oli koettu pää-
osin hyvänä. Tuloksista kävi ilmi, että 
vanhemmat toivoivat, että heidän lastan-
sa kohdeltaisiin kuten muitakin ryhmän 
lapsia, mutta samalla diabeteksesta hyvin 
huolehtien. Vanhemmat kokivat positii-
visena asiana sen, kuinka sitoutunutta 
varhaiskasvatuksen henkilökunta oli ollut 
lapsen diabeteksen hoitoon ja heillä oli ol-
lut myös halua kouluttautua ja oppia lisää 
diabeteksen hoidosta.

Kyselyn vastauksissa osa vanhemmista 
peräänkuulutti sitä, olisiko sairaalan hen-
kilökunnan mahdollista järjestää katta-
vampaa koulutusta varhaiskasvatuksen 

henkilökunnalle. Sairaalan tarjoama kou-
lutus oli koettu suppeaksi ja vanhempia 
kuormitti joka vuotinen henkilökunnan 
uudelleen koulutus ja perehdyttäminen 
hoitajien vaihtuessa. Sairaalan tarjoama 
tuki varhaiskasvatuksen henkilökunnan 
koulutukseen olisi asia, joka voisi helpot-
taa diabetesta sairastavien vanhempien 
taakkaa. Haastavimpien asioiden joukosta 
nousi asioita diabetesta sairastavan lap-
sen hoidon ohjeisiin liittyen, sekä siihen, 
että varhaiskasvatuksen henkilökunnalta 
puuttui ymmärrystä syy/seuraussuhtei-
siin. Kattavampi koulutus diabeteksesta 
tukisi myös tätä, että henkilökunta pystyisi 
sisäistämään asiat paremmin.

Vastauksissa siitä, mikä on ollut haasta-
vinta lapsen diabeteksen hoidon suh-
teen varhaiskasvatuksessa ja minkälaisia 
onnistumisia on koettu, näkyi kokemus-
ten monimuotoisuus. Osasta vastauksia 
ilmeni, että varhaiskasvatusaika on ollut 
turvallista ja lapsen diabeteksen hoitoon 
on voinut luottaa täysin. Toisaalta osa 
vastaajista oli kokenut jatkuvasti toistu-
via puutteita ja ohjeiden noudattamat-
tomuutta. Osa vanhemmista oli kyse-
lyn vastauksissaan keskittynyt pitkälti 
diabeteksen perushoidon (verensokerien 
mittaukset, hiilihydraattien laskeminen, 
insuliinin annostelu) sujuvuuteen ja osa 
oli pohtinut enemmän sitä, millä tavoin 
diabetesta sairastava lapsi oli otettu 
mukaan ryhmään ja miten lapsen erityi-
syys oli huomioitu varhaiskasvatuksessa. 
Moni kyselyyn vastanneista vanhemmis-
ta oli kokenut, että henkilökunnan vaih-
tuvuus ja diabeteksen hoitoon liittyvien 
ohjeiden kirjaaminen ja antaminen oli 
kuormittavaa.

Yhteenvetona vastauksista, riippumatta 
siitä, mitä kysymyksessä oikeastaan ky-
syttiin, voidaan todeta, että perheiden ja 
varhaiskasvatuksen välinen hyvä kommu-
nikaatio ja hoitajien rohkeus hoitaa diabe-

Opinnäytetyön aiheena 
lapsen diabetes

testa sairastavaa lasta ovat avainasemassa 
hyvän ja riittävän hoidon onnistumiseksi.

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut 
monella tavalla antoisaa ja mielenkiintois-
ta. Lomakehaastattelun kokoaminen oli 
itselleni työn haastavin vaihe, ja koinkin 
tuon 3 viikon pituisen vastausajan hyvin 
jännittävänä, koska en ollut varma tulenko 
tavoittamaan mahdolliset vastaajat kyse-
lylleni ja tulenko saamaan lomakehaastat-
teluuni riittävästi vastauksia. Vastausten 
lopullinen määrä yllättikin positiivisella ta-
valla ja mikä parasta, vastaukset olivat to-
della monipuolisia ja monisanaisia. Tämä 
tutkimus osoittaa mielestäni todeksi sen, 
että jokainen ihminen kokee asiat aina hy-
vin omalla tavallaan ja jokainen kokemus 
on yhtä arvokas. Se, pitääkö diabetesta 
sairastavan lapsen vanhempi tärkeimpänä 
hiilihydraattien säntillistä ja tarkkaa las-
kemista on mielestäni aivan yhtä tärkeä 
kokemus kuin se, että vanhempi toivoo 
lapsensa saavan olla aivan kuten kaikki 
muutkin lapset. Tutkimustulokseni osoit-
tivat, että diabetesta sairastavan lapsen 
varhaiskasvatuksessa toimivista hoitokäy-
tänteistä on takuulla yhtä monta mielipi-
dettä, kuin on ihmisiäkin. 

Haluan kiittää Tampereen Diabetesyh-
distystä ja perhekerhoa siitä, että sain to-
teuttaa opinnäytetyötäni juuri teidän ko-
kemusten pohjalta. Jokainen näkemys on 
arvokas ja ainutlaatuinen. 
Kiitos!

”Perheiden ja varhaiskasvatuksen 
välinen hyvä kommunikaatio ja 
hoitajien rohkeus hoitaa diabetes-
ta sairastavaa lasta ovat avainase-
massa hyvän ja riittävän hoidon 
onnistumiseksi.”

kuva: Taru Tuominen
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Tervehdys kaikille!

Vihdoinkin esittäydyn...minäkin, joka vedin/
ohjasin/johdin tms. yli 50- vuotiaiden ykkös-
tyypin diabeetikoiden ryhmää muistaakseni 
noin viisi vuotta. Lopetin koronakevään aika-
na. Olen siis Teija, jonka monet luultavasti 
nyt tunnistavat. Ennen kun otin vastuulleni 
kyseisen ryhmän, olin yli-ikäisenä yli 30-vuo-
tiaiden ryhmässä; siis lähes 50-vuotiaana. 
Kun huomasin ikäryhmälleni perustettavan 
ryhmän, "loikkasin" siihen. Kului muutama 
kuukausi ja tutustuimme toisiimme. Oli mu-
kavaa jutustella ja kertoa itsestäni sekä kuun-
nella toisten tarinoita. Puhuimme paljon 
myös meidän jokaisen diabeteshistoriasta. 
Joukossamme oli sekä vastasairastuneita - 
"pystymetsästä" - sekä myös vuosikymmeniä 
sairastaneita. 

Oli kivaa, paitsi että vastuuhenkilö puuttui. 
Muistaakseni ihan ensimmäisellä kerralla 
joku yhdistyksen aktiivihenkilö tuli "ohjaa-
maan" tapaamisemme. Sen jälkeen meidän 
olisi pitänyt heti järjestäytyä, mutta emme 
saaneet aikaiseksi. Kukaan ei ollut erityisen 
innokas ottamaan vastuuta. Vastuu tarkoit-
taa aina muutakin kuin paikalle tulemista/ 
läsnä olemista. Meiltä kaikilta kysyttiin ha-
lukkuutta. Itse olin jo siinä vaiheessa vai-
kuttanut sellaiselta, että johdan puhetta ja 
tekstiä tulee suusta enemmän kuin tarpeek-
si. Arvaatte varmaan, kuinka siinä kävi: otin 
pestin vastaan. 

Kokoonnuimme kerran kuukaudessa yhdis-
tyksen toimistolla. Alkuvuosina suunnitte-
lin etukäteen ja mietin mistä puhuisimme. 
Lähetin muistutuksen jokaiselle aina ennen 
tapaamista; yleensä käytin sähköpostia, 
mutta kahdelle henkilölle laitoin tekstivies-
tin, koska he eivät käyttäneet sähköpostia. 
Mietin jokaisen illan teemaa tai puheenai-
hetta, kunnes lopetin miettimisen. Olin tullut 
siihen tulokseen, että ei kannata, koska juttu 

luistaa muutenkin helposti. Joskus meillä 
karkasi aihe kokonaan ja todellakin kauaksi 
diabeteksesta. Ryhmässämme on muutama 
kissaihminen (minä mukaan lukien) ja niin-
pä koko ilta alkoi kertomalla kissojen kuulu-
miset. Tärkeät asiat ensin; sehän on meidän 
mottomme. Joku toinen kerta taas aloitim-
me jälleen jostain ihan muusta kuin aiheesta 
eli aiheen vierestä. Kun olimme keskustelleet 
aikamme, joku viittasi ja sanoi että saako ky-
syä. Hän siis vaihtoi keskustelumme aihetta, 
mikä oli erittäin hyvä!

Kuten huomaatte, on vaikea pysyä aiheessa 
nimeltä diabetes. Olen kuitenkin asiasta sitä 
mieltä, että tämä on meidän elämämme ja 
siihen todellakin kuuluu paljon muutakin 
kuin pelkkä diabetes. Tai diabetes on leiriy-
tynyt meihin jokaiseen, mutta oikeasti me 
kaikki olemme ensisijaisesti ihmisiä, joilla 
nyt sattuu olemaan diabetes. Mielenkiinnon 
kohteet ja harrastukset ovat erittäin oleelli-
nen osa meidän elämäämme. 

Tutustuimme nuo viisi vuotta toisiimme 
todella hyvin. Tiedämme toistemme luon-
teenpiirteet, mielenkiinnon kohteet, harras-
tukset jne. Tavallaan erittäin antoisaa aikaa. 
Kevään ja syksyn lopuksi kävimme aina jos-
sain ravintolassa syömässä ja juhlistamassa 
kauden päättymistä. Meillä on hyvä ryhmä, 
ja pidän sitä itse tärkeänä vieläkin, vaikka en 
ole enää vastuussa. Lopetin, koska halusin 
taukoa vastuusta; vaikka sitä ei ollut paljon. 
Toinen syy lopettamiseen oli korona. Minulla 
itselläni on aivan eri tason rajoitukset kuin 
mitä virallisesti sanotaan. Ehdotin nimittäin 
taukoa heti maaliskuun lopussa, vaikka ko-
koontumisrajoituksia ei vielä ollut annettu.  
En halunnut, että ryhmäni kärsii minun "jää-
räpäisyydestäni". 

Olen perustanut ryhmälle Whatsapp-ryh-
män, jotta voisimme keskustella, vaikka 
emme näkisikään toisiamme. Ryhmä on 
voimassa eikä se mihinkään katoa. 

Aivan alkuvaiheessa minulle tuli eräältä ryh-
män jäseneltä (ei ole ollut ryhmässä aina-
kaan neljään vuoteen) henkilökohtaisia pu-
heluita. Niitä rupesi tulemaan jo niin paljon, 
että koin olevani jonkinlainen henkilökohtai-
nen hoidon ohjaaja. Totta kai haluan auttaa, 
jos apua ei ole missään muualla, mutta tässä 
kyseisessä tapauksessa meni mielestäni jo 
"yli". Sen tähden ohjasin kaikki kyselyt tästä 
ryhmästä suoraan yhdistyksen numeroihin. 
Neuvoni on: jos et koe jaksavasi kuunnella 
kaikkia ihmisten murheita, niin ohjaa sinäkin 
kyselyt ryhmästä suoraan yhdistyksen toi-
mistolle. 

Kaiken kaikkiaan olen kiitollinen kaikille ryh-
mäni jäsenille. Joskus menin sinne itse aivan 
liian väsyneenä ja sanoin, että en jaksa. Sain 
paljon neuvoja, rohkaisun sanoja ja tsemp-
piä. Kiitos teille! Kyllä varmasti tunnistatte 
itsenne tästä.  Seuraajaa odottaessa (ellei ole 
jo löytynyt)

Teija Sihvo

Diabetes Wellness Suomi 
ei ole diabetesyhdistyksen 
toimintaa! 

teksti: Outi Viljanen

Diabetes Wellness Suomi säätiö on jälleen 
lähestynyt jäsenistöämme joulukortein tai 
diabetestunnuksin. Samalla pyydetään lahjoi-
tusta diabetestutkimukseen vapaavalintaisella 
summalla.

Kyseessä on Englannissa, Ranskassa, Ruotsis-
sa, USA:ssa ja Suomessa toimiva rahankeräy-
sorganisaatio, joka ilmoittaa keräävänsä rahaa 
diabetestutkimukseen parannuskeinon löytä-
miseksi diabetekseen.

Diabetes Wellness Suomi säätiöllä ei ole mitään 
tekemistä Tampereen Diabetesyhdistyksen tai 
Suomen Diabetesliiton kanssa eivätkä kerätyt 
lahjoitukset ohjaudu meidän toimintaamme. 
Jos haluat tukea oman yhdistyksesi toimin-
taa, ota yhteyttä toiminnanjohtaja Pia Nykä-
seen, p. 050 576 3313 tai 
pia.nykanen@tampereendiabetesyhdistys.fi.

Suomalaista diabetestutkimusta voit tukea 
Diabetestutkimussäätiön kautta. Diabetes-
tutkimussäätiö on Diabetesliiton ja diabetes-
yhdistysten vuonna 1976 perustama säätiö, 
joka tukee diabetekseen liittyvää tieteellistä 
tutkimustoimintaa myöntämällä apurahoja 
suomalaisille diabetestutkijoille. Vuonna 2019 
Diabetestutkimussäätiön apurahan on saanut 
24 diabetestutkijaa tai tutkimusryhmää. Apu-
rahasumma on yhteensä 550 000 euroa. 

Lisätietoa Diabetestutkimussäätiön toimin-
nasta ja tukitavoista saat tutkimussäätiön 
verkkosivuilta http://www.diabetestutkimus.fi. 
Lisätietoa antaa myös säätiön asiamies Janne 
Mikkonen, p. 050 310 6608 tai  
janne.mikkonen@diabetes.fi.

kuva: Teija Sihvo
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Liqua Care  
pohjalliset 
– kevyemmät askeleet
Teksti: Taina Matintalo

Liqua Care nestevirtapohjalliset sopivat 
erinomaisesti kaikille, jotka ovat paljon jalko-
jensa päällä työssä tai vapaa- aikana ja hen-
kilöille, jotka haluavat vilkastuttaa jalkojensa 
verenkiertoa. Käyttäjät ovat saaneet pohjalli-
sista apua esim. turvotukseen, jalkakipuihin, 
väsymykseen, penikkatautiin, kylmiin jalkoihin, 
plantaarifaskiittiin jne.

Tanskalaiset Liqua Care nestevirtapohjalliset 
on kehitetty alun perin yli 20 vuotta sitten 
diabeetikoille jalkojen verenkiertoa paranta-
maan. Tuotekehitys on tapahtunut tanska-
laisten ja saksalaisten asiantuntijoiden ja tut-
kijoiden yhteistyöllä. Pohjallisille on olemassa 
patentti Euroopassa, Amerikassa ja Ruotsissa.

Nestevirtapohjallisen toimintaperiaate pe- 
rustuu siihen, että se saa kehon painon ja-
kautumaan tasaisemmin alustalla. Neste poh-
jallisen sisällä liikkuu kävellessä kantapäältä 
päkiälle ja päinvastoin. Nesteen liike aktivoi 
jalkapohjan pieniä lihaksia. Jalat saavat ”hie-
rontaa” ja verenkierto vilkastuu samalla, kun 
laittaa jalkineet jalkaan ja lähtee liikkeelle.

Pohjallisen voi laittaa turvakenkään, ku-
misaappaaseen, vapaa-ajan kenkään tai 
vaikkapa sandaaleihin. Monissa teollisuuden 
työpaikoissa jalat ovat kovassa rasituksessa 
kovalla betonilattialla. On myös monia muita 
ammatteja, missä työskennellään paljon seis-
ten. Pohjallinen on mukava vaikkapa lenkki-
kengässä sauvakävelylenkillä. Jokaisen jalko-
jensa päällä paljon aikaa viettävän kannattaa 
ainakin kokeilla, miltä pohjallinen omassa 
kengässä tuntuu. Jälleenmyyjillä on silloin 
tällöin esittelypäiviä, joissa pohjallisia pääsee 
halutessaan kokeilemaan.

Liqua Care nestevirtapohjallisista on Suomessa 
jo useiden vuosien käyttökokemukset. Pohjal-
lisia löytyy myynnistä terveydenhuollon ja hy-
vinvoinnin ammattilaisilta. 

Pohjallisen sisällä oleva neste on jäätymätöntä, 
joten pohjallisia voi huoleti käyttää myös tal-
vikengissä. Pohjallisten maahantuoja tuo Suo-
meen myös kenkiä missä kyseinen pohjallinen 
on valmiina jo ostohetkellä kenkään kuuluvan 
sisustuksen alla.

Liqua Care nestevirtapohjallisia voi pestä ko-
neessa 40 asteen lämpötilassa, ja niillä on 6 
kuukauden käyttötakuu. Käyttöohjeessa ole-
vaa kahden viikon sopeutumisohjetta kannat-
taa noudattaa varsinkin, jos jalat ovat erityisen 
herkät.

Lisätietoja saat maahantuojalta  
www.bodianna.fi

Diabeteksen lisäsairauksiin keskittyvän 
FinnDiane-hankkeen tutkimuksiin on 
osallistunut jo lähes 9 000 tyypin 1 diabe-
testa sairastavaa suomalaista. Runsaat 20 
vuotta sitten käynnistynyttä tutkimus-
hanketta vetää yhä sen alkuun panija nef-
rologian professori Per-Henrik Groop.

Helsingissä työskentelevä Groop tutkimusryh-
mineen sai tänä vuonna Diabetestutkimussää-
tiön 90  000 euron suurapurahan. Apurahan 
turvin ryhmä voi edistää tutkimushankkeitaan, 
joiden pääasiallisena tavoitteena on selvittää 
geeniperimän ja ympäristötekijöiden osuutta 
diabeettisten lisäsairauksien synnyssä.

Sinnikäs, useiden alojen huippuammattilaisista 
koostuva tutkimusryhmä käyttää laaja-alaisia tut-
kimusmenetelmiä: paitsi vapaaehtoisia tutkimus-
potilaita se tutkii rekisteri- ja tilastotietoja, joita 
seulomalla voidaan löytää diabetestutkimuksen 
etenemisen kannalta merkittäviä yhteyksiä. 

Joka viidennellä myös toinen autoim-
muunisairaus
Arvostetussa Diabetes Care -lehdessä julkais-
tiin toukokuussa 2020 FinnDiane-tutkijoiden 
laatima artikkeli, joka pureutuu tyypin 1 diabe-
teksen ja muiden autoimmuunisairauksien il-
maantuvuuteen. 

Artikkelin mukaan joka viidennellä tyypin 1 
diabetesta sairastavalla on diabeteksen lisäksi 
vähintään jokin toinen autoimuunisairaus, ja 
tyypillisemmin naisilla kuin miehillä. Tulokset 
perustuvat lähes 5  000 tyypin 1 diabeetikon 
sekä suomalaisten kansallisten terveysrekiste-
rien tietoihin vuosilta 1970-2015.

Tyypin 1 diabeteksen myöhäinen puhkeamisi-
kä ja diabetesta sairastavan ikääntyminen ovat 
tutkijoiden havaintojen mukaan yhteydessä 
etenkin kilpirauhasen vajaatoimintaan, kun 
taas tyypin 1 diabeteksen varhainen puhkea-
misikä lisää riskiä sairastua keliakiaan. 

Artikkelin yhteenvedossa todetaan, että tut-
kimustulokset antavat perustellusti aihetta 
muiden autoimmuunisairauksien seulontaan 
tyypin 1 diabetesta sairastavilla.

Tulehdus voi altistaa retinopatialle
FinnDiane-tutkija Rasmus Simonsenin syys-
kuussa 2020 julkaistut tutkimuslöydökset 
avaavat bakteeri-infektioiden ja tulehdusten 
yhteyttä diabeettiseen retinopatiaan eli diabe-
teksen silmäsairauteen. 

Tähän asti on tiedetty, että elimistön tulehdus 
altistaa esimerkiksi munuaissairaudelle ja val-
timosairauksille, mutta sen yhteyttä retinopati-
aan on tutkittu vain vähän. Simonsenin havain-
not vahvistavat, että hypoteesi, jonka mukaan 
bakteeri-infektiot ja tulehdus voivat liittyä myös 
diabeettiseen silmäsairauteen, on uskottava.

Simonsen tutki infektioiden ja retinopatian il-
maantuvuuden yhteyttä muun muassa selvittä-
mällä antibioottiostoja apteekeista: antibioottien 
ostaminen oli mahdollinen merkki infektiosta.

Folkhälsanin verkkosivuilla on julkaistu eng-
lanninkielinen juttu Simonsenin tutkimuksesta 
”Inflammation Increases the Risk of Diabetic 
Eye Disease”, www.folkhalsan.fi/en/

FinnDiane ja maailmanparannus- 
suunnitelma
Lisää luettavaa FinnDiane-tutkimuksesta löy-
tyy lokakuun 2020 Diabetes-lehdestä professo-
ri Per-Henrik Groopin haastattelusta. Siinä hän 
toteaa: ”Suomalaisten tutkimusmyönteisyys 
on käsittämättömän hienoa. Ilman vapaaehtoi-
sia tutkimus ei olisi mahdollista. Ja näin ollen 
ei myöskään lisäsairauksien ennaltaehkäisyn ja 
hoidon kehittäminen.”

Tutkimuksen tunnuksessa on metsästyksen ju-
malatar Diana. Yksi FinnDianen-avaintutkijoista, 
Carol Forsblom, kertoo FinnDianen 20-vuotisjuh-
lassa kuvatulla ”täysin epätieteellisellä” videolla, 
miten tutkimus sai nimensä ja tunnuksensa sekä 
mikä on sen yhteys maailmanparannussuunni-
telmaan ja Yhdysvaltojen alkuperäiskansoihin. 
Katso: www.diabetestutkimus.fi/finndiane

FinnDiane-tutkijat 
kääntävät kivet ja kannot
 Verkkotoimittaja Pirita Salomaa, Diabetesliitto

Per-Henrik Groop
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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
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..............................................................................................................................................................................
Puheenjohtaja 
Leena Mankkinen 
leena.mankkinen@gmail.com
p. 040 5895 348

Hallitus 2020 

Jaakko Hyytinen (Kangasala)
jaakkosamhyy@gmail.com

Erja Kortesmaa (Kangasala)
erjakortesmaa@gmail.com

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

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

Eeva-Liisa Pirilä (Pirkkala)
eeva-liisa.pirila@hotmail.com

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

Matti Sauramo (Pirkkala)
mattisa45@gmail.com

Soili Vaatsio (Nokia)
sovaatsi@gmail.com
 
 
Asiantuntijajäsenet 
Ilkka Hirvi 
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 
Vuodenvaihteen aukioloajat! 
Kiinni vko 53 (24.12.2020-3.1.2021) 
 
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 50 €, muille 55 €

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 22 € 

peruuttamaton aika 108 € 

Mittausten hinnat 2020 
• Verensokerimittaus 
 jäsenet 4 €, muut 7 € 
• Verenpainemittaus 
 jäsenet 4 €, muut 7 € 
• Sokerihemoglobiini  
 (HbA1c) 
 jäsenet 15 €, muut 20 € 
• Kehonkoostumusmittaus  
 jäsenet 15 €, muut 20 € 
• Jäsenmaksu 24 € / kalenterivuosi
 Kannatusjäsenmaksu 50 €, 100 €,  
    200 €, 1000 €

 aineistopäivä ilmestymispäivä
nro 1 07.01. 03.02.  
nro 2 03.04. 04.05. 
nro 3 03.07. 04.09. 
nro 4 01.10.   02.11.


