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Syksy 2016 
- Katse jalkoihin -tapahtuma 7.9.2016 

- Verensokerimittarin neuvontapäivä 12.10.2016 
- Glukoosin seurantajärjestelmän ja insuliinipumpun 

esittelytilaisuus 9.11.2016  

4/2019 
SOKERIPALA

Tasalan talviteatteri Sound of music 19.1.2020
Vertaistukitapaaminen 21.1.2020

Diabeteksen yleisöluento 29.1.2020
Vierailu Hämeenlinnan Lunnikivellä 8.2.2020

Sokkomatka ”Umpimähkään” 14.3.2020
Konsertti 21.2. ja 30.3.2020

Keskustelukerhot, allasjumppa
Sääntömääräinen kevätkokous 23.3.2020



Lounais-Suomen Diabetes ry Diabetesasema  
Yliopistonkatu 37 A, U-krs, 20100 TURKU  
Puh. 040 758 5113  
Fax 02 469 5288  
info@lounais-suomendiabetes.fi  
www.lounais-suomendiabetes.fi  
https://www.facebook.com/LounaisSuomenDiabetesry

TOIMISTON AUKIOLOAJAT 
Maanantai klo 9.30–16.30  
Tiistai klo 9.30–16.30  
Keskiviikko 9.30–16.30  
Torstai klo 9.30–19.00  
Perjantai klo 8.30–13.00 

TOIMISTOSIHTEERIT
Leena Hannonen-Niekka 
Anneli Heiskanen
Sokeripalan materiaalin toimitus: 
markkinointi@lounais-suomen-
diabetes.fi
Kaikille vastaanotoille ajanvaraus 
Diabetesasemalta numerosta  
040 758 5113. Mikäli puhelusi 
menee aukioloaikana vastaajaan, 
puhumme silloin samanaikaisesti 
toista puhelua. Voit halutessasi 
jättää viestin ja otamme yhteyt-
tä sinuun tai voit soittaa hetken 
kuluttua uudelleen. 
Jos joudut peruuttamaan vastaan-
ottoaikasi, kun Diabetesasema on 
kiinni, niin kerro vastaajaan, kuka 
olet ja milloin aikasi on. Vastaan-
ottoajan peruutus tulee tehdä 
vastaajaan viimeistään edellisenä 
päivänä ja myös viikonloppuna. 
Peruuttamattomasta ja käyttämät-
tömästä vastaanottoajasta veloite-
taan 41 euroa.

VASTAANOTTAVAT LÄÄKÄRIT 
Hannu Järveläinen  
professori, sisätautien ja endokrinologian  
erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys 
(aseman vastaava lääkäri) 
Anne Artukka  
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, diabeteksen  
hoidon erityispätevyys 
Hanna Laine  
LT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian  
erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys 
Lassi Nelimarkka  
LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri,  
diabeteksen hoidon erityispätevyys 
Seija Ritakallio  
Yleislääketieteen erikoislääkäri, pitkä kokemus 
diabeteksen hoidosta
Lääkärit ottavat vastaan tiistaisin ja torstaisin.  
Ajanvaraus toimistolta. 
Saavu hoitajan vastaanotolle n. 15 minuuttia ennen 
varsinaista lääkärinkäyntiaikaa. Lääkärinkäyntien 
yhteydessä diabetesvastuuhoitajan vastaanotto on 
maksuton.

HOITAJA Diabetesasemalla
Mirja Kulo 
Diabetesvastuuhoitaja

HYVINVOINNIN MAJAKKA,  
LUOTSI-MUUTOSOHJELMA
Yhteistyökumppanimme Hyvinvoinnin majakka 
tarjoaa Luotsi-muutosohjelman avulla lisääntyvää 
hyvinvointia terveyden ylläpidoksi ja diabeteksen 
hallitsemiseksi.

JALKATERAPEUTIT 
Heidi Saarinen, 
jalkaterapeutti (AMK) 
Essi Mäkinen  
jalkaterapeutti (AMK) 
Emmi Isotalo  
jalkaterapeutti (AMK)
Ritva Nuutinen
jalkojenhoitaja

2



3

SOKERIPALA
Lounais-Suomen Diabetes ry:n jäsentiedote 4/2019 

Julkaisija  
Lounais-Suomen Diabetes ry, Yliopistonkatu 37 A, ullakkokerros, 20100 TURKU 
Myynti ja aineisto Toimisto, puh. 040 758 5113 tai 044 7350 121,  
markkinointi@lounais-suomendiabetes.fi
Painopaikka PAINO-KAARINA OY, painosmäärä 3000 kpl 
Kansikuva: Anneli Heiskanen

Tapahtumat  
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan tiedotteessaan Sokeri palassa, maanantaisin Turun 
Sanomissa yhdistykset-palstalla, Diabeteslehdessä ja kotisivuilla osoitteessa  
www.lounais-suomendiabetes.fi sekä Facebook-sivuilla. 

Sokeripala nro 1 ilmestyy helmi-maaliskuussa ja materiaalin palautuspäivä on 6.2.2020, 
Sokeripala nro 2 touko-kesäkuussa ja materiaalin palautuspäivä 8.5.2020, Sokeripala 
nro 3 elo-syyskuussa ja materiaalin palautuspäivä 7.8.2020 ja Sokeripala nro 4 mar-
ras-joulukuussa ja materiaalin palautuspäivä 6.11.2020.

HALLITUS 2019 
Jokinen Tapio, puheenjohtaja
Löfgren-Kortela Monica, varapuheen-
johtaja
Heiskanen Anneli, sihteeri, jäsen-
asiainhoitaja, keskustelukerhon vetäjä
Aalto Hanna, rahastonhoitaja, Face-
book-vastaava, perhekerhotoiminnasta 
vastaava  
Koskinen Juhani, liikuntavastaava
Laaksonen Jaakko
Lehto Irmeli, keskustelukerhon vetäjä
Kulo Mirja, Lounais-Suomen Diabetes-
aseman esimies
Hihnala Sakari

Varajäsenet: 
Artukka Anne 
Okslahti Helena
Perhekerho Riikka Jääskeläinen
Ykkösklubi Petra Hämäläinen

LIITY JÄSENEKSI!  
http://www.lounais-suomendiabetes.fi

Tiedätkö, mitä etuja paikallisyhdistys 
tarjoaa sinulle? Vertaistukea yhdis-
tyksen kerhoilloissa, retkillä ja eri 
tapahtumissa. 

Yhdistyksen jäsenenä saat alennuk-
sia joistakin palveluista ja Lounais- 
Suomen Diabetesaseman toimistolla 
myytävissä olevista tuotteista. 

Lisäksi Wiklundin ja Auranlaakson 
apteekit, FysioHetki, Turun Silmänilo 
ja KotiHammas tarjoavat alennuksia 
tuotteistaan ja palveluistaan. 

Saat myös kaikki Diabetesliiton  
tarjoamat valtakunnalliset edut. 
Voimassa olevat Diabetesliiton edut 
löydät www.diabetes.fi/jasenedut
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PÄÄKIRJOITUS
Vuosi on lopuillaan ja jälleen on aika kat-
soa kohti uutta vuosikymmentä. Tarkastel-
laan hieman kulunutta vuotta 2019. Kuten 
tiedossanne on, yhdistys on ollut mukana 
yhteistyössä Varsinais-Suomen Sydänpii-
ri ry:n kanssa kehittämässä raskausajan 
diabeetikon toimintamallia. Kirjallisuuden 
ja tutkimustulosten perusteella kehitet-
tiin toimintamalli neuvolan ja kolmannen 
sektorin välisen yhteistyön kehittämiseksi 
naisten raskauden jälkeisen elintapaoh-
jauksen tueksi. Työ valmistui Leena Haa-
riston YAMK-lopputyönä keväällä nimellä 
”Aika toimia – voit itse vaikuttaa tulevaan”. 
Voitte tutustua työhön seuraavasta linkistä; 
https://www.theseus.fi/handle/10024/ 
226687. Olemme jälleen mukana uudessa 
opinnäytetyössä, jonka tarkoituksena on 
mallintaa diabeetikoille vertaistuen mallia. 
Saatte lisäinfoa Sokeripalaan kirjoitetusta 
kutsusta yleisötilaisuuteen ensi vuonna 
21.1.2020.

Jalkaterapiakäynneistä on tullut vakiintunut 
osa toimintaamme. Olemme jälleen Turun 
kaupungin kilpailutuksessa mukana vah-
vana toimijana diabeetikoiden laadukkaan 
jalkojenhoidon palvelutuottajana. 

Usein diabeetikon ihonhoidossa keskitytään 
juurikin jalkojen hoitamiseen, joka onkin erit-
täin tärkeää diabeteksen kokonaishoidossa. 
Mutta usein jää sitten ne kädet ja muu iho 
huomioimatta. Terveet kädet ovat diabee-
tikolle erityisen tärkeät, sillä verensokerin 
mittaaminen ja insuliinin pistäminen vaativat 
käsiltä näppäryyttä, voimaa ja hyvää toimin-
takykyä. Käsien ihoa tulee siis myös hoitaa. 
Talven kylmyys kuivattaa ihoa, joten käsi-
neiden pitäminen ehkäisee ihon lisääntyvää 
kuivumista. Samoin käsipesuaineet olisi 
hyvä valita siten, että niiden pH olisi lähellä 
ihon luonnollista happamuutta. Ihon tulee 
olla lievästi hapan, sillä sen ansiosta bak-
teerit, virukset ja muut hapanta vieroksuvat 

mikro-orga-
nismit pysy-
vät parem-
min poissa. 
Ihon pinnan 
tehtävänä 
on toimia 
luonnollise-
na suoja-
kerroksena. 
Lisäksi on hyvä valita sopiva käsivoide, joka 
voi olla niin perusvoide kuin käsille tarkoitet-
tu. Tärkeintä on rasvata käsien ihoa, mikäli 
on kuivumistaipumusta ja myös ennaltaeh-
käisten kuivumista.

Hallitus kiittää teitä kuluneesta vuodesta toi-
vottaen Teille oikein mukavaa joulun aikaa!

Monica Löfgren-Kortela 
Varapuheenjohtaja
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Diabetesta sairastavalle voi ilmaantua mo-
nenlaista jalkaongelmaa, ja on tärkeää, että 
jalat tutkitaan lääkärin / hoitajan vastaanotolla 
säännöllisesti. Jokaisen diabeetikon tulisi 
hallita jalkojen omahoito ja toteuttaa sitä päi-
vittäin. 
Erityisen tärkeää jalkojen hyvinvoinnin kannal-
ta on, että kaikilla diabeetikoilla olisi mahdolli-
suus jalkaterapeutin / jalkojenhoitajan käyntiin 
myös ennaltaehkäisevästi. Turussa jalko-
jenhoitoa saavat riskiluokan 1-3 diabeetikot 
lääkärin lähetteellä. Palveluntarjoajia on tällä 
hetkellä kolme.
Osalle diabeetikoista voi kehittyä polyneuro-
patia, joka aiheuttaa kiusallisia oireita ja kipua 
jalkoihin. Pienelle osalle neuropatiaa sairasta-
vista voi kehittyä Charcotin jalka, joka edellyt-
tää kuukausien hoitoa erikoissairaanhoidon 
jalkapoliklinikalla.
Jos diabeetikolla alaraajojen verenkierto 
heikkenee, on vikaa usein myös muissakin 
valtimoissa. 
Nykyisin jalkojen verenkiertohäiriöistä käyte-
tään termiä diabeetikon alaraajojen tukkiva 
valtimotauti. Sen riskitekijöinä on kohonnut ve-
rensokeri, tupakointi, korkea LDL (eli ”huono”) 
kolesteroli, verenpainetauti ja ikääntyminen.
Diabeetikot eivät välttämättä tiedä sairasta-
vansa alaraajojen valtimotautia. Polyneuropa-

tiaan liittyvä tunnottomuus aiheuttaa sen, että 
diabeetikko ei välttämättä tunne leposärkyä. 
Joskus leposärky voi aiheuttaa sen, että ei 
pysty yöllä nukkumaan, jolloin jalan roikotta-
minen tai kävely voi auttaa. Huonoon veren-
kiertoon voi liittyä katkokävelyoire, mutta vain 
15 %:lla valtimotautia potevilla on katkokäve-
lyoireita. Katkokävelyoire tarkoittaa sitä, että 
kävellessä tulee kovaa kipua esim. pohkeisiin, 
jolloin pitää pysähtyä ja hetken kuluttua voi 
jälleen jatkaa matkaa. 
Verenkierron vajaus voi aiheuttaa jalkaan 
myös haavan, joka ei parane. Suurin osa 
(90%) haavoista on neuropaattisia. Ensimmäi-
nen oire voi olla kriittinen iskemia, joka vaatii 
kiireellistä hoitoa.
Vuosikäynnillä lääkäri /hoitaja tutkii jalat ko-
konaisuudessaan. Miltä jalat näyttävät? Onko 
virheasentoja, tuntuvatko pulssit ja monofi-
lamentit? Onko värinätunto jäljellä? Hyvä on 
tarkistaa myös kengät. Jalkojen riskiluokka 
kirjataan sairaskertomukseen. 
Mikäli diabeetikolla eivät pulssit tunnu, ja 
oireisto viittaa valtimotautiin, tehdään vastaan-
otolla alaraajapainemittaus eli ABI-mittaus. 
Lounais-Suomen Diabetesyhdistys ry:n 
Diabetesasemalla ja osassa perusterveyden-
huollon toimipisteitä on käytössä ABI-mittaus-
mahdollisuus. Jos arvo on alle 0.9, lääkäri 

PIDÄ HUOLTA JALKOJESI VERENKIERROSTA!

Palvelemme:
Ma–Pe  9–20    La 9–17 ja Su 12–16
CITYMARKET Länsikeskus | www.lansikeskuksenapteekki.fi

Verkossa:
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tekee lähetteen verisuonikirurgille. Erikois-
sairaanhoidossa tehdään lisätutkimuksia, ja 
mikäli verisuoniahtaumia todetaan, voidaan 
ne hoitaa esim. pallolaajennuksella tai ohitus-
leikkauksella.
Hyvällä riskitekijöiden hoidolla ja verisuoniki-
rurgisten toimenpiteitten myötä amputaatioi-
den määrä on vähentynyt jatkuvasti. 
Mitä sitten diabeetikko voi itse tehdä jalkojen-
sa verenkierron turvaamiseksi?
• Käy säännöllisesti lääkärin ja / tai hoitajan 

vastaanotolla ja pyydä  terveydenhuollon 
ammattihenkilöä tutkimaan jalat.

• Mikäli Sinulla on mahdollisuus, käy myös 
jalkaterapeutilla / jalkojenhoitajalla.

• Hoida jalkojasi päivittäin (pesu, kuivaus, 
rasvaus, jalkajumppa ym.).

• Käytä hyviä, sopivia kenkiä ja sukkia, ja kysy 
neuvoa niiden valinnasta hoitajalta / jalkate-
rapeutilta.

• Hoida verenpaine ja LDL-kolesteroli tavoite-
tasolle. 

• Hoida diabetes hyvin. Hyvä omahoito tär-
keää!

• Ota lääkkeet säännöllisesti ja ohjeiden mu-
kaan.

• Lopeta tupakointi (jos vielä tupakoit).
• Liiku puoli tuntia päivässä.
• Tarkkaile jalkojasi, ja ota yhteyttä hoitopaik-

kaasi, jos havaitset muutoksia jaloissasi.
Joskus vieläkin tapaan diabeetikoita, joiden 
jalkoja ei ole milloinkaan tutkittu.
Sellaista ei nykypäivänä pitäisi tapahtua. Osa 
diabeetikoista ei mielellään halua näyttää jal-
kojaan vastaanotolla, ja kokee, että jalat ovat 
likaiset tai ne haisevat. Joskus talvisin sukka-
housujen ym. vaatteiden riisuminen voi olla 
iäkkäälle hankalaa. Jos ei jalkojasi ole tutkittu, 
riisu rohkeasti seuraavalla vastaanottokäyn-
nillä sukat ja kengät, ja näytä jalkasi! Jalkojen 
tutkiminen on tärkeä osa diabeteksen hoitoa.
Alaraajojen tukkivan valtimotaudin hoito on 
kehittynyt valtavasti, enkä voi olla ihailematta 
verisuonikirurgien taitoja, miten he saavat 
toimenpiteillä jalkojen verenkierron ja haavat 
paranemaan. Jalkahaavan uusiutumisriski on 

kuitenkin erittäin suuri, minkä vuoksi riskiteki-
jöiden hoito verisuonikirurgisten toimenpitei-
den jälkeenkin on tärkeää.
Muistan työurani alkuaikoina tavanneeni 
diabeetikoita, joilla oli vaikeita, erittäin kivuliai-
ta haavoja jaloissa. Ainoa hoito oli voimakas, 
jatkuva kipulääkitys ja paikallishoito. Huono 
verenkierto rajoitti diabeetikon liikkumista ja 
heikensi elämänlaatua. Nyt hoitoa on onneksi 
tarjolla, ja myös ennaltaehkäisyyn kiinnitetään 
huomiota.
Diabetestalosta (diabetestalo.fi) löytyy tietoa 
jalkaterveydestä. Suosittelen lukemaan sieltä 
hyvät, selkeät ohjeet jalkojen omahoitoon. 

Anne Artukka
Diabeteslääkäri
Turun kaupungin Diabetesvastaanotto ja
Lounais-Suomen diabetesyhdistys ry  
Diabetesasema.
anne.artukka@turku.fi

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  
KEVÄT KOKOUS 23.3.2020

Seuraavassa Sokeripala-lehdessä  
lisätietoja.
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HOITO-OHJEET JA TERVEYSKYLÄ – LUOTETTAVAA 
TIETOA NETISTÄ
Moni hakee apua netistä, jos jokin vaiva 
askarruttaa. Apua haetaan usein sekä omiin 
että läheisen oireisiin. Internet on täynnä 
monenlaista tietoa eri sairauksista ja niiden 
hoidosta ja kaikki tieto netissä ei ole aina 
luotettavaa. Tietoa haetaan usein myös eri-
laisista keskustelupalstoista. Tässä artikke-
lissa kerromme luotettavista erikoissairaan-
hoidon nettipalveluista Hoito-ohjeet.fi 
ja Terveyskylä.fi sivustoista.

Hoito-ohjeet.fi sivusto on kolmen sai-
raanhoitopiirin (Varsinais-Suomi, Vaasa ja 
Satakunta) yhteinen sivusto sekä potilasoh-
jeille että ammattilaisohjeille. Sivustolla on 
hoitosuhteessa oleville potilaillemme tietoa 
sairauksista, tutkimuksista ja niiden hoidos-
ta. Sivustolla on noin 2400 ohjetta. Ohjeet 
julkaistaan suomen- ja ruotsinkielellä, tar-
vittaessa myös englanniksi. Hoito-ohjeet pe-
rustuvat tutkittuun ja ajantasaiseen tietoon. 
Sivustoa voivat hyödyntää myös terveyden-
huoltoalan oppilaitokset ja terveyskeskuk-
sien henkilökunta.

Sivustolta voi hakea ohjeita haun avulla ja 
hakua voi rajata esim. ikäryhmittäin (aikui-

set/lapset) sairaanhoitopiireittäin, erikoisa-
loittain tai aakkosjärjestyksessä. Esimerkiksi 
hakusanalla diabetes löytyy diabeteksen 
hoitoon liittyviä ohjeita. Jokaisesta ohjeesta 
merkitään ns. tarkat metatiedot, jotka hel-
pottavat ohjeen löytymistä.

Aineiston sisällöstä ja ajantasaisuudesta 
huolehtivat sairaalassa nimetyt ohjevas-
taavat. Ohjeet päivitetään, kun niihin tulee 
muutoksia ja vähintään kerran vuodessa 
tarkistetaan sisällön ajantasaisuus.

Sivustoa kehitetään jatkuvasti ja tällä het-
kellä sitä parannetaan saavutettavuuden 
osalta. On tärkeää, että erilaiset ryhmät 
esim. näkörajoitteiset voivat lukuohjelmalla 
päästä ohjeen sisältöön käsiksi. Kehitys-
työ on moniammatillista, tarvitaan teknistä 
osaamista ja sisällöllistä tietoa. Potilaat/
asiakkaat ovat kehittämisessä mukana. 
Potilasohjeiden asiakaslähtöiseen kie-
leen, ymmärrettävyyteen, viestinnälliseen 
laatuun, saatavuuteen sekä visuaaliseen 
rakenteeseen kiinnitetään erityistä huo-
miota. Ohjeiden laadinnassa ja sisällön 
ymmärrettävyydessä hyödynnetään poti-
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lasedustajaa (esim. asiakasraati tai koke-
musasiantuntija). 

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden ja 
erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kans-
sa kehitetty verkkopalvelu. Terveyskylässä 
on eri potilasryhmille taloja, jotka tarjoavat 
tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille 
ja työkaluja ammattilaisille potilasohjauksen 
tueksi. Talojen kaikille avoimet palvelut so-
pivat elämänlaadun, oireiden ja elintapojen 
seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden 
kanssa elämiseen täydentäen perinteistä 
sairaalahoitoa. Terveyskylä.fi palveluita ovat 
mm. luotettavat ja päivittyvät tietosisällöt, 
itsearviointia tukevat testit ja oirenavigaatto-
rit, vertaistukea vahvistavat kokemustarinat 
sekä itsehoito-oppaat ja omahoito-ohjelmat. 
Terveyskylä.fi palvelut ovat maksuttomia.  

Terveyskylän Omapolku on terveydenhuol-
lon uusi digitaalinen palvelukanava, joka 
palvelee osoitteessa http://omapolku.ter-
veyskyla.fi/. Omapolkupalvelukanavassa voi 
tehdä omahoito-ohjelmia, jotka valmentavat 
terveyttä kohentaviin tekoihin. Omapolku 
-palvelua käyttääkseen asiakas tarvitsee 
suomalaiset pankkitunnukset tai mobiilivar-
menteen. Asiakkaalta kysytään ensimmäi-
sellä kirjautumiskerralla suostumus sähköi-
seen asiointiin. Sen jälkeen hän voi tarkistaa 
yhteystietonsa, täydentää tai korjata puhe-
linnumeronsa ja antaa sähköpostiosoitteen-

sa. Näitä tietoja tarvitaan jotta asiakkaan 
kanssa voidaan asioida sähköisesti. 

Omapolkupalvelukanava tarjoaa potilaille 
myös hoitosuhteen eri hoitoyksiköihin. Digi-
taaliset hoitopolut ovat joko täysin verkossa 
toteutettavia valmennus- ja terapiaohjelmia 
tai kytkeytyvät tiiviisti sairaalassa annet-
tavaan hoitoon. Digihoitopolku avataan 
Omapolulle aina hoitoyksikön toimesta. 
Potilas saa ilmoituksen hänelle avatusta di-
gihoitopolusta sähköpostilla. Digihoitopolulla 
potilas voi täyttää hoitoon liittyviä kyselyitä, 
lukea hoitoon liittyviä potilasohjeita, ottaa 
käyttöön välineitä oireiden ja terveysarvojen 
seuraamiseen, varata aikoja toimenpiteisiin 
sekä olla yhteydessä hoitavaan yksikköön 
viesteillä. 

Terveyskylän Diabetestalo 
Terveyskylä.fi palvelun Diabetestalo tarjoaa 
diabetesta sairastaville läheisineen sekä 
ammattilaisille ja diabeteksesta kiinnostu-
neille tietoa ja tukea. Diabetestalo.fi-sivusto 
koostuu neljästä osiosta: Tietoa, Tukea, 
Omahoito ja Palvelut. Diabetestalon perusta 
on rakennettu yhteistyössä yliopistosairaa-
loiden työryhmien ja Diabetesliiton kanssa. 

Tietoa-osio sisältää keskeiset tiedot diabe-
teksesta sairautena: diabeteksen totea-
minen, eri diabetestyypit, diabeteksen ja 
siihen liittyvien muiden sairauksien hoidon 
periaatteet, diabeteksen seuranta ja diabe-
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teksen akuutit ja pitkäaikaiset komplikaatiot. 
Osio on rakennettu palvelemaan diabetesta 
sairastavan lisäksi henkilöä, joka työnsä, 
lähipiirinsä tai oman kiinnostuksensa vuoksi 
tarvitsee tietoa diabeteksesta tai sen hoi-
dosta. 

Tukea-osion sisältö rakentuu sekä sosiaali-
sen että psyykkisen tuen osa-alueista. Osio 
antaa lukijalleen vastauksia ja näkemyksiä 
psykososiaalisen tuen tarpeeseen mm. 
sairastumisen kriisiin, sairauteen liittyvien 
tunteiden ja pelkojen käsittelyyn, vertaistu-
keen, ammatinvalintaan ja sosiaaliturvaan 
liittyvissä teemoissa. Omahoito-osio on 
toteutettu tukemaan ja edistämään diabe-
teksen omahoidossa tarvittavien tietojen ja 
taitojen omaksumista ja niissä harjaantu-
mista. Tavoitteena on osaava ja hoitoonsa 
ja hyvinvointinsa edistämiseen sitoutunut 
henkilö. Diabetesta sairastava on arjen 
hoitonsa toteuttaja ja omahoito-osiosta hän 
saa työkaluja sairautensa hoitoon ja voi 
kerrata asioita omaan tahtiinsa ajasta ja 
paikasta riippumatta. Palvelut-osiossa ku-
vataan sairaanhoitopiirien ja Diabetesliiton 
palvelut. Palveluja tarvitseva henkilö löytää 
sieltä oman alueensa diabetesalan toimijat 
ja palvelut sekä palvelukuvaukset ja hoito-
polkujen kuvaukset.

Omapolkupalvelukanavaan on myös ra-
kentunut kansallinen insuliininpuutosdiabe-

teksen digitaalinen omapolku. Omapolun 
kohderyhmänä ovat sekä vastasairastuneet 
että pidempään diabetesta sairastaneet 
henkilöt, jotka tarvitsevat tehostettua hoi-
donohjausta tai päivitystä omahoitoon. 
Tärkeänä kohderyhmänä ovat myös nuoret, 
joiden hoito siirtyy lapsilta aikuispuolelle. 

Diabetestalosta löytyy myös ns. Hiilari-
lautanen-sovellus.  Hiilarilautanen tarjoaa 
uudenlaisen ja innostavan oppimisvälineen 
diabeetikoille ja heidän läheisille sekä 
ammattilaisille ja opiskelijoille hiilihydraat-
tilaskentaa ja ateriainsuliinin arviointia 
varten. Diabeteksen tehoseurantaa varten 
asiakkailla on käytössä avoin älypuhelinso-
vellus verensokerin tehoseurantaa varten. 
Sovellukseen voi kirjata verensokerin ohella 
tiedot hiilihydraateista ja insuliineista ja 
lähettää tulokset omaan hoitoyksikköön. 

Käy tutustumassa Terveyskylän Diabetesta-
loon https://www.terveyskyla.fi/diabetestalo 

Kirjoittajat ja lisätietoja: 
Minna Pohjola, suunnittelija, Hoito-ohjeet.fi 
sivusto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, 
minna.johanna.pohjola@tyks.fi 
Minna Ervast, projektisuunnittelija, Terveys-
kylän palvelut, Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiiri, minna.ervast@tyks.fi
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DIABETESASEMAN JALKATERAPEUTIT KOULUTTAUTUMASSA 
3. KANSALLISESSA DIABETES JA JALKA -SYMPOSIUMISSA 
17.-18.10.2019

Osallistuimme lokakuussa Turun Logomos-
sa järjestettyyn 3. kansalliseen diabetes 
ja jalka –symposiumiin. Tapahtuman jär-
jestäjinä toimivat Suomen Diabetesliitto ry, 
Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry, 
Suomen Haavanhoitoyhdistys ry ja Suomen 
Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry. 
Puheenjohtajina toimivat 17.10.2019 LL Vesa 
Juutilainen ja 18.10.2019 LL Tarja Niemi. 
Symposium oli ammattilaisille suunnattu. 
Osallistujamäärä oli puheenjohtajan ker-
toman mukaan noin 250, joista arviolta 50 
lääkäriä. Symposium piti sisällään toinen tois-
taan mielenkiintoisimpia luentoja. Tuomme 
tässä esille muutamia seikkoja, jotka varmas-
ti kiinnostavat myös Sokeripalan lukijoita. 

Symposiumissa nähtiin kahden luennon 
verran Amsterdamista Turkuun puhumaan 
saapunut apulaisprofessori Sicco Bus. Hän 
kertoi IWGDF:n suositusten uusista päi-
vityksistä. IWGDF ”International Working 
group on Diabetic Foot” on kansainvälinen 
diabetesjalan työryhmä, joka on perustettu 
vuonna 1996. Työryhmä on luonut suosituk-
set diabetesjalan komplikaatioiden ennalta-
ehkäisyyn ja hoitoon.  

Symposiumissa Dosentti Tapani Ebeling 
kertoi Diabeteksen uusistuvasta käypähoi-

tosuosituksesta, joka on lähtenyt lausunto-
kierrokselle ja julkaistaan vuonna 2020. IW-
GDF:n päivitetyt suositukset ovat keskiössä 
Diabeetikon käypähoitosuosituksessa.  

LT Matti Karppelin kertoi diabeetikon jalkain-
fektiosta ja mainitsi, että 15-34% diabeeti-
koista saa jalkahaavan elinaikanaan.  

Auktorisoitu haavahoitaja Arja Korhonen 
luennoi haavan puhdistuksesta ja kertoi 
melko pysäyttävänkin luvun diabeetikon 
jalkahaavan hoito-kustannuksista. Yhden 
diabeetikon jalkahaavauman kokonaiskus-
tannukset ovat 10 000 euroa/vuosi. Lisäksi 
hän mainitsi, että diabeetikon aikaisempi 
jalkahaava tai jalkaan tehty amputaatio ai-
heuttaa 10 kertaisen riskin uudelle haavalle.  

Tiedot diabeetikon jalkahaavoista sekä kus-
tannuksista aiheuttavat ilman muuta sen, ettei 
ammattilaisen suorittamaa jalkojenhoitoa sekä 
jalkojen säännöllistä tarkistamista voi liiaksi 
korostaa. Kehotammekin kaikkia tarkistamaan 
jalat heti tänään ja jos ongelmia jaloissa ilme-
nee, kääntymään ammattilaisen puoleen. 

Professori Hannu Järveläinen kertoi 
diabeteksen kokonaisvaltaisesta hoidos-
ta jalkaterveyden näkökulmasta. Hän 
aloitti luentonsa viittaamalla Duodecimin 
(2018;134:2237-9) artikkeliin, jossa on mai-
ninta, että diabeetikon kokonaisvaltaisessa 
hoidossa tulisi hyperglykemian (=korkea 
verensokeri) lisäksi arvioida ja hoitaa muun 
muassa jalkaongelmia.

Jalkahaavan todettiin olevan yleisempi mie-
hillä kuin naisilla sekä tavallisempaa II tyy-
pin kuin I tyypin diabeetikoilla. Diabeetikon 
amputaatiota todettiin lähes poikkeuksetta 
edeltävän jalkahaava (85%).  

Dosentti Jorma Lahtela kertoi muun muassa 
Charcot-jalan diagnostiikasta, jonka synty-
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mekanismi on epäselvä. Charcot-jalkaan liit-
tyy aina tuntopuutos. Tämä on tyypillisesti II 
tyypin diabeetikoilla yleisempi kuin I diabee-
tikoilla. Esiintymishuippu on 50-70 ikävuot-
ta. Vahvana kliinisenä löydöksenä pidetään 
epäilyn Charcot-jalan lämpötilaeroa. Tär-
keänä huomiona todettiin myös, että heti jos 
henkilöllä epäillään Charcot-jalkaa, on syytä 
ottaa käyttöön kyynärsauvat ja nimenomaan 
molemmat, jotta alaraaja pystytään pitä-
mään kuormittamattomana. Mahdollisesti 
myös kipsihoito jalkaan aloitetaan samalla.

Sairaanhoitaja Jenna Olkkanen esitteli vir-
tuaalisen Terveyskylän (www.terveyskyla.fi), 
josta löytyy muun muassa Diabetestalo 
(www.diabetestalo.fi). Sinne terveydenhuol-
lon ammattilaiset ovat koonnet tietoa diabe-
teksesta sähköiseen muotoon. Haavatalo 
(www.haavatalo.fi) puolestaan tarjoaa tietoa 
erilaisista haavoista ja tukea niiden hoitoon. 
Suosittelemme Terveyskylän Diabetes- ja 
haavatalossa vierailua kaikille asiasta kiin-
nostuneille. 

Jalkaterapeutit (AMK) 
Essi Mäkinen & Heidi Saarinen 
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SYKSYN DIABETESTUTKIMUSSATO OLI RUNSAS
Mennyt syksy on ollut satoisaa aikaa 
suomalaisessa diabetestutkimuksessa. 
Syksyn aikana julkaistiin useita suo-
malaisen diabetestutkimuksen lupaavia 
onnistumisia – erityisen paljon näkyvyyt-
tä sai tyypin 1 diabetes ja Turun yliopis-
tossa tehtävä tutkimus.
Diabetestutkimussäätiö kokoaa verkkosi-
vuilleen, www.diabetestutkimus.fi/tutkimus-
uutisia , linkkejä suomalaisiin diabetestutki-
musuutisiin. Tämä juttu tarjoaa poimintoja 
elo-lokakuussa julkaistuista kiinnostavim-
mista uutisista.

Turun yliopisto uutisoi uusimmilla geenitut-
kimuksen tekniikoilla toteutetusta tutkimuk-
sesta, joka paljasti, että tyypin 1 diabetek-
seen sairastuvilla lapsilla tiettyjen geenien 
joukko aktivoituu jo varhain ennen taudin 
puhkeamista. Yliopiston mukaan tutkimus-
tulos luo perustan ykköstyypin diabeteksel-
le alttiiden lapsien tunnistamiseen ennen 
sairastumista.

- Tavoitteena on kehittää keinoja ja työkalu-
ja, jotka mahdollistaisivat taudin puhkeami-
sen estämisen näillä lapsilla, kertoi akate-
miaprofessori Riitta Lahesmaa yliopiston 
tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
tiedotti, että tuoreen suomalaistutkimuksen 
mukaan perinnölliseen riskiryhmään kuulu-
villa lapsilla, jotka syövät runsaasti kauraa, 
vehnää tai ruista, on muita suurempi to-
dennäköisyys saada tyypin 1 diabeteksen 
esiaste eli muodostaa taudin kehittymiselle 
tyypillisiä vasta-aineita. Tutkimuksessa vil-
jojen saanti ei kuitenkaan ollut yhteydessä 
varsinaiseen tyypin 1 diabetekseen sairas-
tumiseen.

THL:n tutkimusprofessori Suvi Virtanen ar-
vioi tutkimustiedotteessa, että tarvitaan vielä 
lisätutkimusta, jotta voidaan ymmärtää, al-
tistaako viljojen käyttö todella diabetekselle, 

vai onko kyseessä sattuman seurauksena 
saatu väärä löydös tai selittääkö havaittua 
yhteyttä jokin ihan muu vielä tunnistamaton 
tekijä.

Tavoitteena tyypin 1 diabeteksen  
ennustaminen ja ehkäisy
Itä-Suomen yliopisto uutisoi akatemia-
tutkija Tuure Kinnusen tutkimuksesta, 
jonka aineistona käytetään muun muas-
sa Turussa tehtävän DIPP-tutkimuksen 
näytteitä. Kinnusen tutkimusryhmän 
tutkijat ovat osoittaneet, että perifeeri-
sillä auttaja-T-soluilla on yhteys tyypin 1 
diabetekseen. Näiden solujen määrä oli 
lisääntynyt veressä sekä hiljattain tyypin 
1 diabetekseen sairastuneilla lapsilla että 
autovasta-aineita kehittäneillä terveillä 
lapsilla. 

Merkittävä havainto Itä-Suomen yliopis-
ton tutkimuksessa oli, että solujen määrä 
veressä oli erityisesti lisääntynyt niillä 
autovasta-aineita kehittäneillä lapsilla, 
jotka sairastuivat myöhemmin tyypin 1 
diabetekseen.

Turun yliopisto tiedotti yhdessä Tampe-
reen yliopiston tutkijoiden kanssa tehtä-
västä tutkimuksesta. Tutkimuslöydökset 
vahvistavat enterovirusinfektioiden ja 
tyypin 1 diabeteksen välillä havaittua 
yhteyttä. 

- Tutkimuksemme osoittaa, että nämä 
diabetekseen liitetyt virukset voivat ai-
heuttaa kroonisen infektion haimasoluis-
sa. Immuunivasteiden aktivoitumisessa 
havaittiin suuria eroja kahden enterovirus-
kannan välillä. Tämä viittaa virusten eri-
laiseen kykyyn manipuloida solun puolus-
tusjärjestelmiä, professori Heikki Hyöty 
Tampereen yliopistosta kommentoi.

Myös Turun biotiedekeskuksen tutki-
jat työskentelevät tyypin 1 diabeteksen 
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ennustamisen parissa. Turun yliopisto 
tiedotti sen tutkijoiden löytäneen veren-
kierron molekyyleistä muutoksia, jotka 
saattavat osoittautua uusiksi tyypin 1 
diabeteksen merkkiaineiksi. Uudet löy-
dökset voivat auttaa selvittämään sairau-
den alkuvaiheen mekanismeja.

- Tulevaisuudessa tavoitteenamme on 
tarjota uutta tietoa tyypin 1 diabeteksen 
synnystä parantamalla ymmärrystä ai-
neenvaihdunnan ja immuunijärjestelmän 
vuorovaikutuksesta. Tämä saattaa tarjota 
uusia mahdollisuuksia sekä sairauden 
varhaiseen ennakointiin että sen eh-
käisyyn, erikoistutkija Matej Orešič toteaa 
tiedotteessa.

Perimä voi suojata munuaistaudilta
Tyypin 1 diabeteksen lisäsairauksia, eri-
tyisesti diabeettista munuaissairautta sel-
vittävä Helsingissä tehtävä FinnDiane-tut-
kimus julkaisi taudin perintötekijöihin 
liittyvän kansainvälisen tutkimusuutisen. 

Tutkijat olivat löytäneet tekijän, jonka 
diabeettiselta munuaistaudilta suojaava 
vaikutus oli vahvin niillä potilailla, joiden 
verensokeri oli koholla, ja joiden sairastu-
misriski oli siten myös kohonnut.

- Tämä diabeettiseen munuaistautiin 
liittyvä muunnos löytyy noin viidenneksel-
tä potilaita, ja se vähensi munuaistaudin 
riskiä jopa 20 prosenttia, dosentti Niina 
Sandholm kommentoi FinnDianen uuti-
sessa.

Lue nämä tutkimusuutiset kokonaisuu-
dessaan: www.diabetestutkimus.fi/ 
tutkimusuutisia

Turvallista ja laadukasta asumista  
Turun diakoniasäätiön  
Palvelutalo Esikossa, 

 Uittamontie 7 20810 Turku.
VAPAANA YKSIÖ,  

KAKSIO JA KOLMIO.
Tervetuloa tutustumaan!

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Salmi,  

p. 040 1840 123
www.turundiakoniasaatio.fi

Ymmärrys

Kaikki kauneus on
valmiina/
lähellä/
nopeasti se/
ei pois juokse/
se haluaa/
silmiin katsoa/
meren/
kanssasi nähdä

nm
toivoton romantikko
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”Moi! 
Mä oon Oiva, noin kahdeksanvuotias poitsu Romaniasta. 
Sanon siksi noin koska en itsekään muista virallista synty-
mäpäivääni, mutta kukapa näistä nyt kirjaa pitäisi! 

Suomessa oon ollut vuoden verran ja wau, mikä paikka tää 
on. Mun mielestä monet asiat on ihan huippuja, kuten au-
toajelut, kynsien leikkuu, herkut, lelut, pukeminen, valjaiden 
laitto, ulos meno ja sisälle paluu, nukkuminen, herääminen, 
mitä näitä nyt on. Kun todella innostun jostain, näytän kai-
kille mun tanssiaskeleet; se on ihan kuin en meinais pysyä 
nahoissani ollenkaan! Olen hauskuuttanut ihmisiäni myös 
ottamalla omaa häntääni kiinni, huumoriveikko kun olen. 

Olen oppinut monia asioita, kuten saamaan ruokaa salakava-
lalla menetelmällä; kun ihmiseni syövät jotain, annan heille tie-
tynlaisen katseen ja tadaa, ruokaa tulee! Hah, miten helppoa!

Ei kaikki ole suinkaan ollut ihan ruusuilla tanssimista. Monet 
asiat ovat aluksi jännittäneet, mutta ihmiseni ovat vakuuttaneet 
mulle ettei ole mitään hätää. Useimmiten olenkin heitä usko-
nut, mutta arkkiviholliseni foliopaperi voi olla liian kova pala 
purtavaksi. Tässä selvittämänä menettelytapaohjeet vastaaviin 
tilanteisiin: mene makuulle ja laita kaikki tassusi vartalon alle, 
siristele silmiäsi. Näin mä olen selviytynyt hengissä tämänta-
paisista kohtaamisista. 

Kaiken kaikkiaan voisin sanoa, että mulla asiat rullaa 
aika fiinisti tällä hetkellä enkä malta odottaa, mitä tu-
levaisuus tuo mun eteen, foliopaperilla tai ilman! Ihan 
mahtavaa syksyn jatkoa sullekin!”

Oiva on tullut Suomeen Rescueyhdistys Kulkurit ry:n 
kautta. Yhdistys auttaa tekemällä kestävää eläinsuojelu-
työtä Romaniassa, jossa on miljoonia kodittomia koiria. 
Tärkeimmät työtehtävät siellä ovat sterilointiprojektit ja 
valistustyö. Adoptiotoimintaa tehdään vastuullisesti ja yh-
distys onkin sitoutunut Responsible Rescuen kriteereihin. 

Oiva saapui Rosiorin kaupungista, jossa Rescueyh-
distys Kulkurit ry:llä on ollut sterilointiprojekti käyn-
nissä vuodesta 2015 lähtien. Kaupungin koulussa 
on järjestetty valistuspäivä koululaisille. Tässä siis 
vain muutamia esimerkkejä heidän tekemästään 
työstä! Mikäli haluat tutustua yhdistyksen toimintaan 
tarkemmin, käy katsomassa kotisivut osoitteessa 
kulkurit.fi
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DIABETESVERTAISTUKIRYHMÄ
Lounas-Suomen Diabetes ry:n järjestämä 
pienten diabeteslasten ja heidän vanhempien-
sa vertaistukitoiminta käynnistyi syksyllä 2019. 
Ryhmässä on käynyt yhteensä kymmenisen 
perhettä, kaukaisimmat osallistujat ovat kulke-
neet junalla Kiskosta saakka. ”Minulle vertais-
tuki on korvaamatonta kerhoiltoina ja minusta 
on tärkeää, että Ilmari tapaa muita diabeetik-
kolapsia, joita ei muuten arjessa nähdä. Tulen 
mielelläni pidemmänkin matkan päästä ker-
hoon, koska sen jälkeen on taas voimavaroja 
arkeen pienen ”ykköstyyppini” kanssa. ”

Lasten ohjelmasta ovat vastanneet Turun 
ammattikorkeakoulun fysio- ja toimintatera-
peuttiopiskelijat. Lasten ryhmässä on liikuttu 
avaruus-, taikuri- ja sirkusteemoissa. Välillä 
joku lapsista on piipahtanut vanhempien 
keskustelutilassa näyttämässä joko piippaa-
vaa pumppua, laskevaa verensokeria tai 
vain tankkaamassa halilla rohkeutta. 

Ryhmään osallistuvista lapsista parasta on 
ollut ”Ne tehtävät ja syöminen” (Toiminnan 
jälkeen lapsille on ollut tarjolla pieni välipala, 
joka on sisältänyt myös herkkuja.) ”Paras-
ta on ne jutut mitä siel tehdään, leikit mitä 
keksitään ja se sirkusjuttu oli kiva”. Hauskaa 
on ollut myös, kun ”Me sekotetaan meidän 
pumppujen äänet.” Monta paidanhelmaa on 
noussut yhtä aikaa ylös, kun jonkun insulii-
nipumppu on hälyttänyt.

Lasten toiminnan aikana vanhemmat ovat 
vaihtaneet ajatuksia, kokemuksia ja käy-
tännön vinkkejä. Ennen kaikkea saaneet 
ymmärrystä samassa tilanteessa olevilta 
vanhemmilta. ”Vanhempana voisin sanoa, 
et se, et saa muiden, samassa tilanteessa 
olevien aikuisten kans turista ja juoda kahvia. 
Saa hyviä vinkkejä ja on kiva jutella sellaisten 
ihmisten kans jotka tajuaa omien kokemus-
tensa perusteella ihan täysin, mitä tarkoitat.”

Lasten toimintaa ohjaavat opiskelijat ovat 
kokeneet ryhmän toiminnan erittäin antoisa-

na. Opiskelijoiden on ollut kivaa ja mielekästä 
keksiä ja suunnitella sisältöä tapaamisiin. 
Diabetesta ei juurikaan huomaa. Vaikka osal-
listujat ovat pieniä, he osaavat jo taitavasti 
kertoa, jos pumppu hälyttää tai tarvitsevat 
vanhempansa apua diabeteksen hoidossa.

Vertaistukitoiminta saa jatkoa myös vuonna 
2020. Tapaamiset jatkuvat alkaen viikolta 5, 
joka toinen torstai klo 17.00-17.45. yhteen-
sä 8 kertaa kevään aikana. Mukaan toimin-
taan mahtuu vielä.

Ryhmätoiminta toteutetaan Turun ammattikor-
keakoulun tiloissa ICT-talossa (Joukahaisen-
katu 3, 20520 Turku, B-siipi, 2 krs). Ryhmää 
ohjaavat toiminta- ja fysioterapeuttiopiskelijat. 
Ota mukaasi juomapullo ja kevyet liikunta-
vaatteet sekä liikuntatossut tai vaihtoehtoises-
ti olet paljain jaloin. Lounais-Suomen Diabe-
tes ry tarjoaa ryhmäläisille kevyen välipalat 
sekä kustantaa itse toiminnan. Ilmoittaudu 
maksuttomaan tapahtumaan joko sähköpos-
titse rmjaaske@gmail.com tai puhelimitse 
Riikalle nroon 040 7028510.



Terve Olo messut 25.-27.10.2019
Terve Olo messuilla oli messujen avajaispäivänä perjantaina paikalla diabetesvastuuhoita-
ja Mirja Kulo, hallituksen jäsenistä Jaakko Laaksonen ja jalkaterapeutti Emmi Isotalo sekä 
minä Anneli Heiskanen. Lauantaina meillä oli osastolla enemmän esittelijöitä ja toimistosta 
Leena Hannonen-Niekka ja hallituksesta Sakari Hihnala liittyivät osaston vahvuuteen sekä  
sunnuntaina diabeteslääkärimme Anne Artukka, diabetesyhdistyksen puheenjohtaja Tapio 
Jokinen ja jalkaterapeutti Heidi Saarinen. 

Lauantaina ja sunnuntaina, 
kun meillä oli enemmän esit-
telijöitä paikalla niin Mirja Kulo 
ja diabeteslääkärimme Anne 
Artukka mittasivat maksutta 
halukkailta messuvierailta ve-
rensokeriarvoja. Kyllä kannatti 
poiketa mittauksessa. Mit-
tauksia tehtiin 260 kpl ja 12 
henkilöä ohjattiin lisätutkimuk-
siin korkeiden verensokeriar-
vojen takia. Monelle mitatulle 
korkeat verensokeriarvot 
tulivat yllätyksenä eli veren-
sokeriarvojen mittaus kannatti. 
Korkein arvo 20.6 tuli insuliinidiabeetikolle ja hänellä saattaa olla edessään lääkityksen 
muutos. Oli myös onnellinen nainen, joka kertoi, että verensokeriarvot ovat normaalit. Hän 
kertoi olevansa entinen ykkösdiabeetikko ja hänelle oli tehty haiman- ja munuaisen siirrot, 
jonka johdosta verensokeriarvot olivat korjaantuneet.  

Verensokerinmittausta messupisteellä.

Messupisteellä ajankohtaista 
tietoa jakamassa Mirja Kulo, 
Diabetesyhdistyksen halli-
tuksen jäsen Juhani Koski-
nen ja taustalla diabeteslää-
kärimme Anne Artukka.

Kuvassa Juhani Koskinen ja 
Lounais-Suomen Diabetes 
ry:n puheenjohtaja Tapio 
Jokinen.
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Tervetuloa messuille toivot-
taa diabetesvastuuhoitajam-
me Mirja Kulo.
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Messuosastollamme vieraili mm Loimaan diabetes-
yhdistyksestä Riitta-Liisa Mäntymäki ja Huittisten 
diabetesyhdistyksestä Eira Aalto-Vasamaa. Osas-
tolla kävijöistä osastolla jäi itselle mieleen uuden 12 
vuotiaan diabeetikon läheinen, joka haki lisätietoa 
diabeteksesta. Moni aikuinen, joilla oli muualla juuri 
todettu diabetes, oli hämmennyksissään ja osa jopa 
kiukuissaan saamastaan diabetesdiagnoosista. Mes-
sutoiveena esitettiin tilaisuutta uusille diabeetikoille 
ja esim. tarvetta ravintoterapeutin luennolle hiilihyd-
raateista. Haluttiin myös tietoa, liittyvätkö diabetes ja 
keliakia toisiinsa. Lisätietoutta haluttiin myös diabee-
tikon yksilöllisistä mittatilaustyönä tehtävistä kengistä 
ja niihin saatavista lähetteistä. 

Messuosastollamme pidettiin arpajaiset. Voittajat on 
arvottu ja heille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.

LIBREN KAHDEN VIIKON SEN-
SOROINTIPAKETTI DIABEE-
TIKOLLE (arvo 150 e ja lisäksi 
hoitajan vastaanotto) jäi vielä 
arpomatta, koska viiden ensim-
mäisen arpajaisvoiton saaneiden 
joukossa ei ollut joko diabeetikkoa 
tai diabeetikolla ei juuri nyt ollut 
tarvetta mittaukselle vaan jalkahoi-
don lahjakortti tuntui paremmalta 
vaihtoehdolta.Puhuvan verensokerimit-

tarin voitti itselleen Eija 
Iivanainen. 

Kannattaisiko osallistua 
arvontaan?

Diabetesvastuuhoitajamme Mirja 
Kulo ja Huittisten diabetesyhdistyk-
sestä Eira Aalto-Vasamaa.

HALUAISITKO SINÄ DIABEETIKKONA KAHDEN VIIKON SENSOROINTIPAKETIN? 
Jos olet kiinnostunut tästä ilmaisesta tarjouksesta, kirjoita meille, miksi juuri 
sinä haluaisit libren kahden viikon kokeiluun. Voit lähettää tämän kirjoituk-
sen osoitteella Lounais-Suomen Diabetes ry, Yliopistonkatu 37 A U-krs, 20100 
Turku tai sähköpostitse info@lounais-suomendiabetes.fi 31.12.2019 mennessä. 
Ilmoitamme tammikuun 2020 aikana, kuka pääsee kokeilemaan. Kirjoituksesi 
voidaan julkaista seuraavassa Sokeripalalehdessä, mutta ilman nimeä tai tietoa, 
kenestä on kyse.
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Kuvat: Anneli Heiskanen
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LOUNAIS-SUOMEN DIABETESASE-
MALLA JOULUKAHVIT keskiviikkona 
18.12.2019 klo 11.00 – 15.00. 
Tule viettämään kiireetön hetki kahvi-
kupposen äärellä. Saattaapa olla jotain 
muutakin jouluista tarjolla. Samalla voit 
tehdä jouluostoksia diabetesasemalla ja 
hankkia esim. läheisellesi vaikka jalka-
hoidon lahjakortin tai uuden verensoke-
rimittarin.

ARVOISA DIABEETIKKO,  
NYT SINULLA ON MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA 

YHTEISEEN, TÄRKEÄÄN ASIAAN! 
 

Tervetuloa avoimeen keskustelutilaisuuteen, jossa 
käsitellään vertaistukitoimintaa ja sen merkitystä 

diabeetikon elämässä. 
Mietitään yhdessä keskustellen, miten diabeetikoille 

suunnattua vertaistukitoimintaa voisi kehittää. 
 

Tilaisuus järjestetään Happy Housessa (Ursininkatu 11, 
Turku) tiistaina 21.1.2020 klo 17.30. 

Keskustelun päätteeksi tarjolla kahvia ja pientä 
purtavaa. Tilaisuus on maksuton. 

 
Olen Tiina Heikkilä, sairaanhoitajaopintoja suorittava 
tyypin 1 diabeetikko. Keskustelutilaisuus on osana 

opinnäytetyötäni, jota teen Satakunnan 
Ammattikorkeakoulussa. Tilaisuuden toteutus tapahtuu 

yhteistyössä Lounais-Suomen Diabetesyhdistyksen 
kanssa. 

 
Tule rohkeasti mukaan! 
Nähdään tilaisuudessa! 
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TASALAN TALVITEATTERI SOUND 
OF MUSIC sunnuntaina 19.1.2020
Tasalan talviteatterissa Luvialla esite-
tään musiikkinäytelmä Sound of Music. 
Matkaan lähdemme klo 10.30 Turun 
matkahuollosta ja pysähdymme otta-
maan matkalaisia myös Raision Geon 
pysäkiltä klo 10.40. Poikkeamme ennen 

näytelmää ruokailemassa ja jokainen 
maksaa ruokailun itse. Näytelmä alkaa 
klo 14.00 ja väliajalla nautimme kahvin 
ja makean syötävän. Kotiin lähdemme 
näytelmän päätyttyä. Ilmoittautuminen 
30.12.2019 Annelille 050 56 15343 tai 
heiskanen.anneli@gmail.com. Ilmoita 
samalla mahdolliset ruoka-allergiat. Ja 
maksu yhteensä 55 e jäsenet ja ei-jä-

Ruokailu ennen teatteriesitystä helmikuu 
2019.

Luvian teatterimatkalla ja ruokailemaan 
ennen teatteriesitystä helmikuussa 2019.



senet 60 e 2.1.2020 mennessä Lou-
nais-Suomen Diabetes ry retkitilille FI07 
1474 3500 2045 72. Matkan hintaan si-
sältyy bussimatka, teatterin väliaikakah-
vi makean syötävän kera ja teatteriliput.

YLEISÖLUENTO DIABETEKSESTA 
29.1.2020
Tervetuloa Mauno Koivisto keskuksen 
Presidentti-auditorioon, Tykistökatu 6, 
BioCity, Turku 29. tammikuuta 2020. 
Tilaisuuden järjestävät yhdessä Lou-
nais-Suomen Diabe-
tes ry ja Boehringer 
Ingelheim Finland Ky.
Tule päivittämään tietojasi tyypin 2 diabe-
teksesta. Tyypin 2 diabetes lisää riskiä 
sairastua valtimosairauksiin kuten sepel-
valtimotauti. Tyypin 2 diabeetikon riski 
saada sydäninfarkti on moninkertainen 
verrattuna ei-diabeetikoihin. Tule kuunte-
lemaan, voitko itse vaikuttaa tähän riskiin.
Klo 17.00 kahvitarjoilu,
Klo 17.30 Vinkkejä hyvään diabeteksen 

hoitoon, Diabeteslääkäri Anne Artukka, 
Turun terveyskeskus, Lounais-Suomen 
Diabetesasema,
Klo 18.15 Tyypin 2 diabetes ja sydän-
huolet, professori Hannu Järveläinen, 
TY,Satasairaala, Lounais-Suomen 
Diabetesasema,
Klo 19.00 – 19.45 Tyypin 2 diabeetikon 
omahoito, diabeteshoitaja Eija Leppinie-
mi, TYKS endokrinologia.

MATKA HÄMEENLINNAN LUNNI-
KIVELLE lauantaina 8.2.2020
Lähtö lauantaina klo 8.00 Turun matka-
huollon kymppipysäkiltä Läntinen Pitkäka-
tu 7-9, Turku. Hämeenlinnan Lunnikivellä 
meille tarjotaan ensin kahvit. Sen jälkeen 
tutustumme Lunnikiven näyttelyyn, jos-
sa näemme meteoriitteja, fossiileja esim 
Huippuvuorilta ja Oriveden Kutemajärven 
kultakaivoksen malmia. Näyttelyssä on ai-
nutlaatuinen yksityinen hyönteiskokoelma, 
simpukoita ja perhosia ympäri maapalloa 
ja helmisimpukan eli raakun helmiä. Li-
säksi kuulemme Pekka Lehtosen tarinoita 
näistä. Samassa paikassa myös syömme 
lihakeittoa. Ilmoittautuminen 13.1.2020 
Annelille 050 56 15343 tai heiskanen.an-
neli@gmail.com. Ilmoita samalla mahdol-
liset ruoka-allergiat. Ja maksu yhteensä 
50 e jäsenet ja ei-jäsenet 55 e 15.1.2020 
mennessä Lounais-Suomen Diabetes ry 
retkitilille FI07 1474 3500 2045 72

SOKKOMATKALLE ”UMPI-
MÄHKÄÄN” lauantaina 14.3.2020
Lähtö klo 8.30 Turusta matkahuollon 
kymppipysäkiltä Läntinen Pitkäkatu 
7-9, Turku ja paluu n. 18- 19 välillä. 
Matkaan kuuluu aamukahvit, lounas ja 
iltapäiväkahvit. Varaa mukaasi ostos-
rahaa, jos vaikka poikkeamme jossain 

20 21

Väliaikatarjoilu Luvian teatterissa helmikuu 
2019.
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kivassa paikassa. Ilmoittautuminen 
viimeistään 10.2.2020 Annelille 050 
56 15343 tai heiskanen.anneli@gmail.
com. Ilmoita samalla mahdolliset ruo-
ka-allergiat. Ja maksu yhteensä 65 e 
jäsenet ja ei-jäsenet 70 e 12.2.2020 
mennessä Lounais-Suomen Diabetes 
ry retkitilille FI07 1474 3500 2045 72. 

ALLASJUMPPA
Allasjumpat Verkahovissa alkavat 
13.1.2020 maanantaisin klo 16.00 
– 16.45 ja jatkuvat 29.5.2020 asti. 
Allasjumpan ohjaajat Tiina-Liisa Hjel-
man-Petrov, Riikka Heinonen, Minna 
Merilä, Outi Ojala ja Sari Helminen 
ovat kaikki fysioterapeutteja ja jokai-
nen ohjaaja vetää allasjumpan omalla 
ohjelmalla. Varmista paikkasi ja ilmoit-
taudu allasjumppaan Lounais-Suomen 
Diabetesaseman toimistolle 040 7585 
113. Lounais-Suomen Diabetes ry tu-
kee meidän liikkumistamme ja jäsenten 
19 viikon vesijumppa on 95 e kevät-
kausi, ei-jäsenten vesijumppa maksaa 
133 e. Allasjumpan voi maksaa yhdes-
sä tai kahdessa erässä. 
Esimerkki allasjumppakerrasta. Talven 
ensimmäiset liukkaat saapuivat. Minna 
oli valmistanut allasjumppaohjelman, 
jossa hän ohjasi meidät allasjumpan 
aikana tekemään liikkeitä, jotka lisäsi-
vät nivelien liikkuvuutta. Toinen toistaan 
seuraavissa liikkeissä Minna kertoi, 
mikä liike soveltuu polvivaivaisille ja 
mikä puolestaan lonkkavaivaisille ja 
miten vaivoihin voi saada apua vesijum-
pan avulla. Mikäli liike tuntui pahalta, 
antoi Minna myös ohjeet vaihtoehtoi-
seen liikkeeseen. Ja ennen kaikkea, 
allasjumppaa tehdään oman tuntemuk-
sen mukaan.

Keitot ja puurot soppatykistä.
Soita ja sovi tarjoilusta.

Jaakko Laaksonen
0400 941 038

KESKUSTELUKERHO  
joulukuussa 2019
Joulukuun keskustelukerhossa keski-
viikkona 11.12. klo 18.00 ollaan joului-
sissa tunnelmissa. Meillä on tarjolla rii-
sipuuroa Jaskan soppatykistä ja Juhani 
Koskinen laulattaa joululauluja yhdessä 
säestäjän kanssa. 

KESKUSTELUKERHO 2020 
Tapaamiset Avoin kohtaamispaikka 
Happy Housessa Ursininkatu 11 joka 
kuukauden neljäs KESKIVIIKKO 2020 
klo 18.00 – 19.30 eli 22.1., 26.2., 25.3., 
22.4. ja 27.5. Paikalla keskustelukerhon 
vetäjät Anneli Heiskanen ja Irmeli Lehto. 
HUOMAA MUUTTUNUT VIIKONPÄIVÄ. 
Tammikuun keskustelukerhon vieraana 
on Turun Kuuloyhdistyksestä varapu-
heenjohtaja ja kuulolähipalveluvastaava 
Olavi Rantanen ja Kuuloliiton C1 pro-
jektivastaava Anna-Maija Tolonen. Tule 
kysymään kuuloasioista. 



Helmikuun keskustelukerhossa meillä 
on paikalla palveluvastaava Tuulevi Aal-
tola Turun diakoniasäätiön Palvelutalo 
Esikosta. 
Maaliskuun keskustelukerhossa Sil-
verplus kuntokeskus tulee esittelemään 
palveluitaan. He kertovat, miten toiminta-
kykyä ja hyvinvointia voi edistää ja näin 
saada parempaa elämänlaatua. Tule 
kuulemaan lisää keskustelukerhoomme.

JARI SILLANPÄÄ - KULKU IHMISEN 
21.3.2020 klo 18.00
Turun konserttitalolla Jari Sillanpää. 
Säestyksestä huolehtii lähes akustinen 
kvartetti, jota johtaa Petri Somer. Lippu-
jen hinta 42 e, mutta jos meitä osallistuu 
vähintään 20 henkeä, saamme liput 
hintaan jäsenet 35 e ja ei-jäsenet 37 e. 
Ilmoittautuminen 14.2. mennessä Anne-
lille 050 56 15343 tai heiskanen.anne-
li@gmail.com. Maksu 1.3. mennessä 
Lounais-Suomen Diabetes ry retkitilille 
FI07 1474 3500 2045 72. 

MUISTAN VIISIKYMMENLUVUN 
30.3.2020 klo 18.00
Konsertissa Sigyn-salissa esiintyvät 
Hannu Lehtonen, laulu ja saksofoni, 

Seppo Hovi, piano ja tarinat, Jarno Kuu-
sisto, harmonikka. 
Seppo Hovin juontama konsertti herät-
tää henkiin 50-luvun Lauantain toivotut 
-ohjelman. Täysikuu ja poika varjoiselta 
kujalta, Georg Malmsten, Olavi Virta ja 
monet muut tulkitsee Hannu Lehtonen. 
Konsertin ohjelmistossa näkyy aikakau-
den murros, kun italialaiset iskelmät, 
latinalais-amerikkalainen musiikki ja 
nuorisomusiikki saapuivat Suomeen. 
Ilmoittautuminen viimeistään 28.2.2020 
Annelille 050 56 15343 tai heiskanen.an-
neli@gmail.com. Ja maksu 22 e 1.3.2020 
mennessä Lounais-Suomen Diabetes ry 
retkitilille FI07 1474 3500 2045 72. 
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Kuva alueellisista neuvottelupäivistä Salossa. 
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Tiedätkö, mitä etuja Lounais-Suomen Diabetesyhdistyksessä saat? 

Sinun on mahdollista saada vertaistukea ja jakaa kokemuksia yhdistyksemme kerhoiltojen 
ja retkien myötä! Jäsenenä saat Diabetesliiton lehden ensimmäisenä vuonna kuusi kertaa 

vuodessa ilmaiseksi ja yhdistyksen oman Sokeripala-lehden neljä kertaa vuodessa. 

Wiklundin ja Auranlaakson Apteekit ja FysioHetki sekä yhdistyksen ylläpitämä 
Diabetesasema tarjoavat alennuksia tuotteistaan ja palveluistaan! 

Lounais-Suomen Diabetesasemalla on myynnissä mm. verensokerimittareita 
(edullisimmat 15e/kpl) ja verensokeriliuskoja alkaen 35 e jäsenhintaan.  

Diabetesliiton jäsenenä sinulla on katseluoikeus verkkolehteen, videoihin, 
luentotallenteisiin, lukuoikeus vaihtuviin oppaisiin, muihin materiaaleihin ja 

ekstratarjouksiin jäsenetukumppaneilta. www.diabetes.fi/jasenedut 

Jäsenyytesi on myös kannanotto diabeetikoiden hyvän hoidon puolesta. 

 

Liity jäseneksi Diabetesasemalla  
(Yliopistonkatu 37 A, ullakkokerros)  

tai netissä osoitteessa www.lounais-suomendiabetes.fi 
 

Ota valokuva esitteestä muistin tueksi tai skannaa QR-koodi nettisivuillemme! 

Tuotteet myynnissä Lounais-Suomen Diabetesasemalla 
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