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Puheenjohtajan palsta
Lieksan Diabetesyhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuussa ja
siellä valittiin uusi hallitus. Suurin osa entisestä hallituksesta jatkaa,
uutena aloitti Hilkka Oinonen (hallituksen yhteinen varajäsen).
Jäsenkirjeen lopussa löydät syyskokouksen hyväksymän
toimintasuunnitelman vuodelle 2015, kannattaa tutustua!
Keväälle 2015 olemme suunnitelleet ohjelman, jossa on tietoa,
vertaistukea ja hauskanpitoa. Maaliskuussa kokoonnumme
Retkiaitan Kauppakartanolle kuulemaan jokaiselle diabeetikolle
tärkeästä hoitosuunnitelmasta. Huhtikuussa pidämme
kevätkokouksen lisäksi liikunta-aiheisen keskustelu-illan sekä
osallistumme Pieni Ele –vaalikeräykseen. Toukokuussa vietämme
koko perheen liikuntapäivää Ylä-Karjalan Diabetesyhdistyksen
vieraana Nurmeksessa. Paljon mukavaa on siis tiedossa, toivon
että myös sinä olet aktiivinen ja tulet mukaan tapahtumiimme!
Suomen Diabetesliitto ry täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Juhlavuosi
aloitettiin juhlaristeilyllä, ja syksyllä vuorossa on kaikille avoimia
yleisötapahtumia diabeteksen hoidosta. Meitä lähin tapahtuma on
lokakuussa Kajaanissa, siitä lisää seuraavassa jäsenkirjeessä.
Diabetes-lehden 1/2015 pääkirjoituksessa tiedottaja Tarja Sampo
kysyi: Oletko diabeetikko, diabetesta sairastava vai henkilö, jolla on
diabetes? Hyvä kysymys! Diabetes ei ole koko elämä mutta sen
kanssa on elettävä joka päivä. Yhdistyksen tavoite on saattaa
jäseniä yhteen jakamaan kokemuksia diabeteksen hoidosta.
Ota sinäkin hyöty jäsenyydestäsi ja tule
mukaan!
Eila Lintunen, puheenjohtaja

www.lieksandiabetes.net

3

Lieksan Diabetesyhdistys ry:n sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS ke 15.4.2015 klo 18:00
Sininen Kahvila, Pielisentie 20
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm.
toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2014
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lieksan Diabetesyhdistys ry:n hallitus vuonna 2015

- puheenjohtaja Eila Lintunen, puh. 040 7478905,
ellu@bastu.net
- varapuheenjohtaja Sauli Koponen
- sihteeri, jäsenasiat, vertaistukihenkilö Tuula Honkanen,
puh. 040 717 4461
- rahastonhoitaja, vertaistukihenkilö Toini Lehikoinen,
puh. 0400 901 210
- hallituksen jäsen Maritta Muikku
- hallituksen jäsen Veijo Pehkonen
- hallituksen varajäsen Hilkka Oinonen

Vertaistukihenkilön kanssa voit keskustella luottamuksella kahden
kesken sinua askarruttavista asioista ja vaihtaa kokemuksia
diabeteksesta. Ota rohkeasti yhteyttä!
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DIABETEKSEN OMAHOITO JA HOITOSUUNNITELMA

Diabeteksen hoidon onnistumisen perusta on diabeetikon omahoito.
Diabeetikko on oman hoitonsa arkipäivän asiantuntija, vastuussa
omasta terveydestään ja jokapäiväisestä hoidostaan. Omahoidon
tueksi diabeetikko tarvitsee vertaistukea toisilta diabeetikoilta sekä
terveydenhuollon apua. Terveydenhuolto järjestää säännöllisen
terveydentilan tarkastuksen sekä sopivan ja tehokkaan lääketieteellisen hoidon.
Diabeetikon tulisi tehdä yhteistyössä terveydenhuollon kanssa
henkilökohtainen hoitosuunnitelma, jossa sovitaan yhdessä hoidon
tavoitteista ja keinoista, joilla niihin päästään. Tällä hetkellä vain
neljäsosalla diabeetikoista on hoitosuunnitelma.

HOITOSUUNNITELMA
DIABETEKSEN HYVÄN HOIDON TUKENA -luento
keskiviikkona 25.3.2015 klo 17:30 - 18:30
Retkiaitan Kauppakartanolla, Pielisentie 33.
Hoitosuunnitelman merkityksestä kertoo järjestösuunnittelija
Terhi Kvick Diabetesliitosta
Ei ennakkoilmoittautumista, kahvi- ja teetarjoilu.
Tervetuloa!

www.lieksandiabetes.net
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Helmikuun keskusteluillan teemana oli diabetes, mielenterveys ja
ristiinsairastuminen. Mielen Mellitus –hankkeesta kertoivat
hankevastaava Sari Vaakanainen ja hanketyöntekijä Mika
Kasurinen.

Kevään viimeinen keskusteluilta
keskiviikkona 8.4.2015 klo 17:30 alkaen
Sinisessä Kahvilassa, Pielisentie 20.
Aiheena liikunta, alustajana erityisryhmien
liikunnanohjaaja Tuula Aikioniemi.
Kahvi- ja teetarjoilu, tervetuloa!
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Koko perheen liikuntapäivä
lauantaina 16.5. klo 9-15 Nurmeksessa
Lähtö yhteiskyydein Linja-autoasemalta klo 8:00

klo 9:00

tervetulokahvit Kalevan Kodalla

Leikkimielisiä kilpailuja, lämmittelyjumppa
klo 11-12

sauvakävelylenkki Hyvärilän pururadalla (5,7 km) tai
kävely pitkospuita pitkin tsasounalle lähiniemeen
(n. 2 km).

klo 12

gluteeniton keittolounas tai oma lounasvalinta listalta

klo 13-14

kuntosalin esittely

klo 14-15

ohjattu allasjumppa tai vapaata uintia
(hinta aikuinen 9 €, eläkeläinen 6,50 €, lapsi 5,50 €)

klo 15:00

omakustanteinen kahvi
kotimatka alkaa

Yhdistys tarjoaa jäsenille keittolounaan / muun lounaan (10 €
hyvitys).
Ilmoittaudu mukaan 10.5. mennessä Toinille, puh. 0400 901 210.
Ilmoita samalla tuletko yhteiskyytiin, syötkö keittolounaan ja
osallistutko allasjumppaan. Kerro myös erikoisruokavaliosi.

Ota mukaan kävelysauvat ja iloinen mieli!

www.lieksandiabetes.net
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DIABETESPOLIKLINIKKA TIEDOTTAA
Diabetespoliklinikan vastaanotto sijaitsee Lieksan terveyskeskuksen pääovesta vasemmalla, ennen fysioterapiaa. Poliklinikka toimii
ajanvarauksella ja ajan voi varata puhelimella (ks. alla) tai
sähköpostilla diabeteshoitajat@lieksa.fi
Puhelintunti arkipäivisin (ma-pei) klo 8-9: diabeteshoitaja Leena
Koistinen puh. 040 1044 521, diabeteshoitaja Maritta Muikku puh.
040 1044 520
Muina aikoina voit jättää vastaajaan soittopyynnön. Mainitse silloin
nimesi, syntymäaikasi sekä puhelinnumerosi.
Sähköpostiin (diabeteshoitajat@lieksa.fi) voit jättää myös
hoitovälinetilauksen. Mainitse tilauksessa nimesi, syntymäaikasi,
hoitovälineiden merkki sekä tarvittava määrä. Voit sitten noutaa
hoitovälineet potilastoimistosta.
Voit sopia diabeteshoitajasi kanssa yhteydenpidon myös
tekstiviestillä.

Tiedoksi:
1. Laihdutusryhmä käynnistyy 10.3.2015 klo 18
Työterveyshuollon kokoushuoneessa, Koski-Jaakonkatu 7.
Tiedustele lisää ja ilmoittaudu mukaan ravitsemusterapeutti
Helena Lampen, ma-ke puh. 040 1044 534. Ehtii hyvin
mukaan!

2. Sairaanhoitajaopiskelijat Marjo Oinonen ja Juhani Suominen
ovat tehneet esitteen Kuinka käytät Lieksan
terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Esite on jaossa
terveyspalvelukeskuksen aulassa ja mm. diabetesvastaanoton
ilmoitustaululla.
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KANSANELÄKELAITOKSEN TUKEMIA KURSSEJA:
METABOLISTA OIREYHTYMÄÄ JA TYYPIN 2 DIABETESTA
SAIRASTAVIEN KUNTOUTUSKURSSIT Härmän
kuntokeskuksessa, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ

Alla oleville kursseille on vielä tilaa (kurssinumero suluissa)
¤ 27.4.2015 Työelämässä olevat MBO ja tyypin 2 diabetes (56317)
¤ 8.6.2015 MBO ja tyypin 2 diabetes (56311)
¤ 17.8.2015 MBO ja tyypin 2 diabetes (56312)
Hakemiseen tarvitsee täyttää Kelan hakemus KU132, liittää lääkärin
B-lausunto kuntoutusta varten ja lähettää nämä Kelan toimistoon.
Kela myöntää ja kustantaa kuntoutuksen sekä osallistuu
matkakuluihin.
Lisätiedot: Kuntoutuksen ja hyvinvoinnin asiantuntija
Nina Karlsberg, puh. 050 370 5044,
nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi
Katso kursseista lisää www.harmankuntokeskus.fi

Talon herra
Mies meni kirjakauppaan ostamaan kirjaa.
- Mistä löytäisin kirjan: “Mies, talon herra”
- Satukirjat löytyvät lasten osastolta, naismyyjä vastasi.
P-kirjain
Miksi hiiri pitää P-kirjaimesta?
- Kun sillä voi muuttaa kissan pissaksi.
www.lieksandiabetes.net
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Mikä on SEMPPI ?
Semppi on kaikille avoin ja maksuton terveyspiste. Semppi –
terveyspiste tarjoaa tutkittua tietoa terveydestä ja vinkkejä oman
terveydentilan ja elämäntapojen arviointiin sekä seurantaan.
Terveyttä tuodaan esille 9 teeman kautta: Uni, Painonhallinta,
Liikunta, Verenpaine, Päihteet, Savuttomuus, Ravitsemus,
Seksuaaliterveys ja Mielen hyvinvointi.
Semppi -terveyspisteillä on mittausvälineitä, kuten verenpainemittari
ja vyötärönmittausnauha, opastusta ja viitearvoja mittausten tueksi
sekä testejä elintapojen arviointiin.
Lieksan Semppi -terveyspisteet löytyvät terveyskeskuksesta,
kaupunginkirjastosta ja sosiaalitoimistosta. Vastaavantyyppistä
toimintaa järjestää myös SPR:n terveyspiste, Pielisentie 5.
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Tukipiste ry:n tiloissa Lieksan rautatieasemalla on itsehoitopisteen
tapaan tietoa hyvinvoinnista ja terveydestä.
Lisää Semppi -tietoa löydät osoitteesta www.semppi.fi

Veijo Pehkonen musisoi edellisellä retkellämme
Ylä-Karjalan Diabetesyhdistyksen vieraana
DIABETESLIITTO:
- Diabetesliiton kurssit diabeetikoille vuonna 2015 löydät
Diabetes-lehdestä 1/2015 sekä www.diabetes.fi/kurssit
- Diabetes.fi –verkkosivulta löytyvä Vanhempien kesken –sivusto
on tarkoitettu vertaistuen foorumiksi diabetesta sairastavien
nuorten vanhemmille. Sivuston käyttäjäksi pääsee, jos jompi
kumpi vanhemmista tai nuori itse on diabetesyhdistyksen jäsen.

www.lieksandiabetes.net
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LIEKSAN DIABETESYHDISTYS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA
vuodelle 2015
Vuosi 2015 on Lieksan Diabetesyhdistyksen 39. toimintavuosi.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Lieksan kaupunki.
Jäseniä yhdistyksessä on noin 250.
1. YHDISTYSTOIMINTA
1.1. Valistus
Diabetes todetaan vuosittain yli 50 lieksalaisella.
Olemme mukana Lieksassa järjestettävissä erilaisissa
tapahtumissa. Maailman Diabetespäivää vietämme marraskuussa
(14.11.)
Osallistumme Itä-Suomen läänin päivityskursseille tarpeen mukaan.
Kerromme yhdistyksestä ja sen toiminnasta uusille diabeetikoille
hoidonohjauksen ensitietokursseilla. Kursseja järjestetään
puolivuosittain, kaksi kurssia vuodessa.
1.2. Yhteistyö muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa
Lisäämme yhteistyötä lieksalaisten kansanterveys - ja
vammaisjärjestöjen kanssa.
Jatkamme yhteistyötä myös kaupungin raittius- ja nuorisotoimen
kanssa. Terveyskeskuksen kanssa teemme yhteistyötä mm.
diabeteshoitajien kautta.
1.3. Tiedotus
Yhdistyksen tiedotus tapahtuu jäsentiedotteiden, yhdistyksen
kotisivujen (www.lieksandiabetes.net) sekä terveyskeskuksen
diabetespoliklinikan ilmoitustaulun kautta. Lisäksi tiedotamme
tapahtumista Lieksan Lehdessä ja tulevaisuudessa myös
terveyskeskuksen TV-infotauluilla.
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Tiedotustoimintaa on myös valistusmateriaalin jakaminen ja
yhdistyksen mukanaolo erilaisissa tapahtumissa.
1.4. Palvelu
Välitämme jäsenille diabetestunnuksia, esitteitä ja
valistusmateriaalia. Jatkamme tukihenkilötoimintaa
vertaistukihenkilö -periaatteella.
1.5. Virkistys ja yhdessäolo
Pidämme lieksalaisille diabeetikoille keskusteluiltoja säännöllisesti.
Järjestämme virkistys-, teatteri- tai konserttiretkiä jäsenistön toiveita
kuunnellen. Vietämme pikkujoulua.
2. HALLINTO JA KOKOUKSET
2.1. Yhdistyksen toiminta ja kokoukset
Yhdistyksen hallitus aktivoi ja kutsuu koolle jäsenistöä.
Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa.
Tämän lisäksi kutsutaan koolle sääntömääräiset syys- ja
kevätkokous. Työryhmiä valitaan tarpeen mukaan.
2.2. Osallistuminen Diabetesliiton toimintaan
Osallistumme
- alueellisille järjestöpäiville
- aluetapahtumiin
- liiton järjestämiin liikuntatapahtumiin.
Avustamme nuorten retki- ja leiritoimintaa.
www.lieksandiabetes.net
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Yhdistyksen jäsenasiainhoitaja toimittaa jäsenasiat liittoon.
Yhteydenpito liittovaltuuston jäseniin tapahtuu hallituksen
välityksellä sekä alueellisten järjestöpäivien yhteydessä.
Teemme yhteistyötä järjestösuunnittelijan ja muun Diabetesliiton
henkilöstön kanssa.
Osallistumme Itä-Suomen alueen toimintaan ja koulutuksiin.
2.3. Toiminta Pohjois-Karjalan diabetesyhdistysten kanssa
Jatkamme yhteistyötä muiden pohjoiskarjalaisten
diabetesyhdistysten kanssa.
3. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen pääasiallinen tulonlähde on jäsenmaksut.
Välitämme tiedotusmateriaalia sekä diabetestunnuksia.
Olemme mukana erilaisissa tapahtumissa, esim. Pieni ele –
keräyksessä keväällä 2015.
27.11.2014
Lieksan Diabetesyhdistys ry Hallitus

Puhuva hauki
Mies katsoo ylpeänä juuri pyydystämäänsä haukea.
- Kohta saamme loistopäivällisen!
- Kovin ystävällistä, mutta olen juuri syönyt. Eikö voitaisi mennä
vaikka elokuviin? , hauki vastaa.
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Maaliskuun tienoissa kevään jo haistaa,
nietokset sulavat, aurinko paistaa.
Pääsiäispyhinä mämmi on herkkua,
virpojat muistavat kummia, serkkua.
(Uppo-Nalle)

www.lieksandiabetes.net
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