Lieksan Diabetesyhdistys ry
www.lieksandiabetes.net

Jäsenkirje 2/2015

Meiltä hyvä valikoima hoitotarvikkeita diabeetikoille!
Maailman Diabetespäivän tapahtumapaikka Lieksassa 9.11. klo 10-14

PALVELEMME
NORMAALISTI

PÄIVYSTYS

MA-PE 8.30-19.00

(8.30-19.00)

LA 8.30-14.00

(8.30-16.00)

SU SULJETTU

(12.00-16.00)
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Puheenjohtajan palsta
Suomen Diabetesliitto jakoi toukokuussa 60-vuotisjärjestöpäivien
yhteydessä tunnustuspalkintoja. Lieksan Diabetesyhdistys ry sai 500
euron toimintapalkinnon ja kehuja erityisesti kevään hoitosuunnitelmaluennosta, jossa kuulijoita oli yli viisikymmentä! Ohessa kuva palkintojenjakotilaisuudesta, allekirjoittanut toinen oikealla.
Mitä teemme palkintosummalla? Tule kertomaan oma ajatuksesi rahan käytöstä keskiviikkona 25.11. klo 18 Lieksan Tukipisteelle, jossa
järjestämme syyskokouksen ja heti sen jälkeen pikkujouluaterian!
Lisää tietoa siitä ja muista tapahtumista tässä Jäsenkirjeessä.
Olet sydämellisesti tervetullut mukaan!
Eila Lintunen
puhelin 040 7478905
sähköposti ellu@bastu.net

www.lieksandiabetes.net
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Lieksan Diabetesyhdistys ry:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS ke 25.11.2015 klo 18:00
Lieksan Tukipiste, Asemaaukio 2 (käynti radan puolelta)
Tule ideoimaan ja toteuttamaan ensi vuoden toimintaa!
Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa pikkujouluaterian hintaan
5€ / jäsen (eijäsen 10€). Varaa paikkasi pikkujouluaterialle
ti 17.11. mennessä Toinilta puh. 0400 901 210.
Kerrothan samalla mahdollisen erikoisruokavaliosi!
Tervetuloa!
LIEKSAN DIABETESYHDISTYKSEN VERTAISTUKIHENKILÖT

Tuula Honkanen
puh. 040 717 4461

Toini Lehikoinen
puh. 0400 901 210

Vertaistukihenkilön kanssa voit keskustella luottamuksella kahden
kesken sinua askarruttavista asioista ja vaihtaa kokemuksia dia
beteksesta. Ota rohkeasti yhteyttä!
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Maailman Diabetespäivän teemana on tänä vuonna
"Hyvää Diabetesviikkoa! Hoida itseäsi, tarkista tilanteesi!"

Lieksassa Maailman Diabetespäivää vietetään
maanantaina 9.11. klo 1014 Pietari Apteekissa
Tule mittauttamaan verensokerisi,
tekemään diabetesriskitesti ja
tutustumaan apteekin tarjouksiin diabeetikoille!
Mukana diabeteshoitajat Maritta Muikku ja Leena Koistinen,
terveydenhoitaja Johanna Tolvanen sekä Pietari Apteekin ja
Diabetesyhdistyksen väkeä.

Tervetuloa!

www.lieksandiabetes.net
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DIABETESPOLIKLINIKKA TIEDOTTAA
Diabetespoliklinikan vastaanotto sijaitsee Lieksan terveyskeskuk
sen pääovesta vasemmalla, ennen fysioterapiaa. Poliklinikka toimii
ajanvarauksella. Ajan voit varata puhelimella (ks. alla) tai sähkö
postilla diabeteshoitajat@lieksa.fi
Puhelintunti arkipäivisin (mape) klo 89: diabeteshoitaja Leena
Koistinen puh. 040 1044 521, diabeteshoitaja Maritta Muikku puh.
040 1044 520 Muina aikoina voit jättää vastaajaan soittopyynnön.
Mainitse vastaajaan nimesi, syntymäaikasi sekä puhelinnumerosi.

HOITOVÄLINETILAUS
Voit tilata hoitovälineitä soittamalla puhelintunnin aikana ja muulloin
jättämällä viestin vastaajaan tai lähettämällä sähköpostia (dia
beteshoitajat@lieksa.fi). Muista mainita tilauksessa nimesi, syn
tymäaikasi, hoitovälineiden merkki sekä tarvittava määrä. Voit sitten
noutaa hoitovälineet potilastoimistosta kahden arkipäivän kuluttua.
Tilaa välineet siis ajoissa!
SYYSTERVEISIN: Leena ja Maritta
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Hei sinä 18-30 -vuotias diabeetikko, onko Nuorten Diabetesyhdistys
sinulle tuttu? Jollei, käy tutustumassa
verkossa www.ndy.f
Facebookissa Nuorten Diabetesyhdistys ry
Twitterissä @ndyry
DIABETESLIITTO:
Diabetesliiton kurssit diabeetikoille 2015 - 2016 löydät Diabeteslehdestä 4/2015 sekä www.diabetes.fi/kurssit
Diabetes-lehden jutut ilmestyvät myös verkossa diabeteslehti.diabetes.f
Verkkolehdessä löytyy luettavaa myös Diabetes ja lääkäri -lehdestä.
Verkkolehteä voivat lukea ilmaiseksi kaikki paperilehden tilaajat, kirjautumisessa tunnus on jäsennumero ja salasana sukunimi isolla
alkukirjaimella. Verkkolehdessä on myös avoin arkisto jonka juttuja
voivat lukea kaikki ilman kirjautumista!

www.lieksandiabetes.net

7

NYT SE SITTEN PUHKESI
Nyt se sitten puhkesi, diabetes nimittäin. Olin sitä osannut odottaa koska
monilla perheenjäsenillä se oli ja minullakin oli todettu alttius sille jo kauan sitten
laktoosi-intole-ranssi -kokeiden yhteydessä, jolloin päätettiin testata myös diabetes alttius. Kauan sain vielä nauttia makeasta elämästä enkä kadu yhtään
vuotta. Makea toimii ensimmäisenä lohdukkeena ja puskurina elämän koetellessa ihmistä. Ei se ihanteellinen siihen tarkoitukseen ole mutta eipä ole alkoholikaan johon monet myös turvautuvat.
Kun diagnoosi tuli niin se oikeasti järkytti. Osasin järjellä ajatellen suhtautua siihen kuin mihin tahansa voitettavaan hankaluuteen. Olinhan osallistunut jo kahden perheenjäsenen diabeteksen hoitoon. Tunnepuolella kuitenkin tarvitsin
aikaa asian hyväksymiseen. Tiesin että sen kanssa voi elää ihan normaalia
elämää kunhan lääkitys saadaan koh-dilleen ja ruokavaliota hieman rukataan.
Monilla sairastuneilla ei ole sellaista etua vaan he joutuvat kohtaamaan uuden
tilanteen ilman läheisten kokemuksen tuomaa tietoa diabeteksen hoidettavuudesta.
Olen nähnyt joskus ihmisiä jotka uskovat etteivät voi syödä juuri mitään. Se on
valitettava harhaluulo joka tekee diabeteksesta kauhean peikon ihmisen
elämään. Jostain kummasta syystä useampikin on sanonut syövänsä paljon
puolukkasurvosta. Minusta parasta totutteluruokaa on kunnon uunikala, tietenkin ilman kermaisia kastikkeita tarjoiltuna vaikka keitettyjen tai uunikasvisten kera. Makua ruokaan saa yrteillä. Sellaisesta meillä pidetään ja se näyttää
pitävän sokerit hyvin tasapainossa.
Nälkäisenä ei voi ajatella järkevästi ja alkaa vain sääliä itseään. Silloin ollaan jo
vaikealla tiellä. Paljon helpompaa olisi ottaa kirja käteen ja lukea kaikki diabeetikon ruokavaliosta ja alkaa kokeilla ja soveltaa. Yllätys voi olla suuri kun
huomaa että voi syödä edelleen monia mieliruokiaan kunhan muuttaa valmistustapaa vähemmän rasvaiseksi ja korvaa sokerin vaikka stevialla. Muitakin
hyviä makeutuksia löytyy mutta niiden terveellisyydestä käydään kiihkeitä
keskusteluja tuolla maailman turuilla.
Huomasin miten paljon minulle oli aiemmista laihdutusyrityksistä todellista hyötyä. Olin hyvin selvillä eri ruoka-aineiden kalorisisällöistä ja rasvoista. Hiilihydraattien hitaaseen ja nopeaan imeytymiseen jouduin kuitenkin nyt paneutumaan ihan uudella tarmolla. Kasviksetkin sisältävät eri lailla imeytyviä hiilareita
joten sietää olla tarkkana mitä suu-hunsa laittaa.
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Kolesterolit käyttäytyvät eri ihmisten kohdalla eri tavoin. Rasvoja olenkin aina
käyttänyt varsin säästeliäästi, minkä nyt paistanut kalat ja leiponut pullat
oikealla voilla. Nyt kaiketi olisi siitäkin ihanuudesta luovuttava. Diabeteksen
kanssa eläminen vaatii aikamoista paneutumista ravintoaineisiin ja siihen miten
niitä käytetään yhdessä pitämään verensokeri tasaisena. Luuloilla ja uskomuksilla ei siinä asiassa pitkälle pötkitä. Onneksi nykyään on tietoa saatavilla niin
kirjallisena kuin nettisivuillakin.
Painon hallinta on tärkeää ja se hoituu kyllä melkein itsestään kun huolehtii että
ruoka on oikeanlaista. Lihaa, kalaa ja lintua voi syödä niin kuin ennenkin kunhan ei paista niitä rasvassa ja juureksia melkoisen huoletta kun vaan ottaa
huomioon ne eri tahtiin imeytyvät hiilarit. Vihreissä kasviksissa niistäkään ei niin
suurta vaaraa ole. Tietenkin jos joku on ollut oikein suursyömäri niin annoskokoja pitää pienentää. Meillä ei onneksi ole ollut sitä ongelmaa koska ateriat ovat aina olleet kohtuullisia.
Minulla on ollut ongelmana kahvileipä ja myös hedelmät ja jäätelö. Karkit osasin
heittää mielestäni jo joitakin vuosia sitten koska ne rupesivat tuntumaan liian
makeilta. Luultavasti se oli ensimmäinen varoitus lähestyvästä diabeteksesta.
Hedelmien terveellisyydestä puhtaan paljon ja niitä kehotetaan syömään. Diabeetikon on parempi kuunnella niitä ohjeita varauksin. Jonkin verran voi syödä
hedelmiäkin kun vaan valitsee niitä vähemmän makeita. Tietenkin jos joku on
innokas laskemaan syömiensä hiilihydraattien tarkat määrät niin ainakin on
selvillä mitä ja miten paljon niitä voi syödä.
Joillekin näyttää olevan vaikeaa hahmottaa esimerkiksi kaupan mehutiivisteiden soke-ripitoisuuksia. Minulla on niihin yksi täysin idioottivarma sääntö: en
käytä niitä lainkaan. Ostan vain sokeroimattomia mehutuotteita tai käytän luonnonmarjoja jotka makeutan stevialla.
Pullaa en syö nykyään lainkaan ja vehnää useimmiten kokojyvä spelttinä
sämpylöissä tai mannana marjapuurossa. Pastaa ei meillä ole koskaan totuttu
syömään tai edes pitämään kunnon ruokana. Se on vehnää ja sitä ei tietenkään
viitsi sellaisessa muodossa syödä. Eihän se edes maistu millekään. Sama koskee riisiä. Käytän vain täysjyvä pikariisiä ja harvoin sitäkin. Keitetyllä riisillä kun
on taipumus pilaantua nopeasti vaikka sitä säilyttäisi kuinka kylmässä. Sitä jää
aina yli aterioilla enkä tykkää ruuan heittämisestä roskiin.
nimimerkki Omppu

www.lieksandiabetes.net
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Kaksi miestä puhui toisilleen että
miten heille on voitu antaa sele
laiset nimet:  Mikäs sinun
nimesi on?  Tuhat, vastasi
mies.  Onhan tuo paljon enempi
kuin minun nimeni. Entäs suku
nimesi?  Jalkanen. Mikäs sinun
nimesi on?  Kaksi. Ja sukunimi
on Neuvonen!

Tyttö putosi hevosen selästä rat
sastuskilpailuissa ja valmentaja
siihen huutamaan "Mikä aiheutti
tämän?"  Maan vetovoima,
sanoi tyttö.
Inflaatio: se on ainoa tapa
leikata rahasta 10% vahingoitta
matta sitä.

Ei viina lyhennä elämää.
Hyttyset ovat kesyjä. Nehän
Kaupungilla on paljon enemmän syövät vaikka kädestä!
juoppoja kuin lääkäreitä!
Työhönottohaastattelussa
nuorelta mieheltä kysyttiin, missä
hän oli ollut aikaisemmin: 
Nokialla ja Metrassa.  Mitä teitte
siellä?  Kävin hakemassa töitä!
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Kaniinin ja mehiläisen risteytys
on hunajapupu.
Mitä mies saa kaksi kertaa il
maiseksi, mutta kolmannella
kerralla hän joutuu maksamaan?
No, hampaat!
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