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TOIMINNAN PAINOPISTEET

TOIMIALUE

Kaikenikäisten diabeetikoiden
edunvalvonta.

• Seinäjoki (Nurmo, Peräseinäjoki, Ylistaro)
• Kurikka (Jalasjärvi, Jurva)
• Kauhava (Alahärmä, Ylihärmä, 		
Kortesjärvi)
• Isokyrö, Ilmajoki, Lapua, Ähtäri, 		
Soini, Kauhajoki
• Teuva, Karijoki, Isojoki ja Kristiinankaupunki
• Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi ja Evijärvi

Paikallisten ryhmätoimintojen
aktivointi koko toiminta-alueella.

Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen,
sekä jäsenten tiedottaminen.

•

TARKAT GLUKOOSIARVOT REAALIAJASSA- SKANNAAMATTA

•

ERITTÄIN TARKKA KAIKILLA GLUKOOSIARVOILLA

•

HELPOSTI SÄÄDETTÄVÄT VAROITUKSET JA HÄLYTYKSET

•

VAROITUKSET GLUKOOSIARVON NOPEASTA MUUTOKSESTA

•

ENNAKOIVA MATALAN GLUKOOSIN (3,1 mmol/L) VAROITUS

•

SEURAAJATOIMINTO REAALIAJASSA - SKANNAAMATTA

•

OMAT, RÄÄTÄLÖIDYT HÄLYTYS JA VAROITUS RAJAT KÄYTTÄJÄLLE JA SEURAAJALLE

Kuinka Dexcom G6 auttaa diabeetikkoja?
”Pitämällä diabeetikot tiellä törmäämättä kaiteisiin.”
Dexcom G6:n helposti säädettävät varoitukset ja hälytykset
auttavat diabeetikkoa lisäämään aikaansa tavoitealueella (TIR) –
Diabeetikolta tai seuraajalta ei vaadita mitään toimenpiteitä
jatkuvaan reaaliaikaiseen glukoosin seurantaan.

www.infucare.fi
cgminfucare.fi
Facebook.com/MakingdiabeteseasierSuomi
diabetes@infucare.fi
Tietojen jakaminen edellyttää Internet-yhteyttä. Tulosten seuraamiseksi, on tarpeen Follow app. Seuraajan tulee aina vahvistaa
Dexcom G6 -sovelluksen tai vastaanottajan lukemat ennen hoitopäätösten tekemistä. DIA.FI.090-01-AUG2020

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry on
alueemme diabeetikoita yhdistävä
tekijä.

Yhteisellä matkalla-

toinen toistamme tukien
Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry on
alueemme diabeetikoita yhdistävä tekijä. Yhdistys on olemassa jäseniä varten ja siksi vuorovaikutus yhdistyksen
jäsenien ja vapaaehtoistyötä tekevän
hallituksen, vertaisryhmäemäntie ja
-isäntien, vertaistukijoiden ja muiden
yhdistyksessä toimivien kanssa on välttämätöntä. Kaikki palaute ja toiveet
juuri sinulta ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Kaikkia toiveita emme pysty toteuttamaan, osittain siksi, ettei vapaaehtoisia toimijoita ole riittävästi.
Toiminta-alueemme on maantieteellisesti laaja, siksi käsiparejakin tarvitaan enemmän. Jokaisen vapaaehtoisen toimijan työpanos on tärkeä.
Ryhmäemäntiä ja -isäntiä tarvitaan ja
varsinaista toimintaa toteutetaan hyvin kevyellä organisaatiolla. Emännät

ja -isännät voivat toimia parityöskentelynä, yhdessä tai vuorotellen olla avaamassa kokoontumistiloja, huolehtia
kahvitarjoilut ja keittää kahvia. Ryhmät
voivat kokoontua kerran kuukaudessa
tai vaikka viikoittain, se on paikallisen
tarpeen mukaan päätettävä asia.
Ryhmät ovat sitä matalankynnyksen
vertaistukea, yhdessä oloa, kahvittelua, juttelua asiasta tai asian vierestä.
Toiminnassa voi olla retkiä, matkoja
tai asiantuntijoita puhumassa kiinnostavista aiheista. Uskonto ja politiikka
eivät kuitenkaan kuulu keskustelujen
piiriin.
Ota rohkeasti yhteyttä minuun, jos tällainen toiminta voisi olla sinun tapasi
toimia käytännön tekijänä, diabeetikoita yhdistävässä toiminnassa.

Diabetesyhdistyksen jäsenyys on tärkeää, sillä sekä yhdistys että Diabetesliitto tekee työtä diabeetikoiden hyväksi. Mitä suurempi jäsenmäärä, sen
painavampi on meidän kannanotto erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Kasvava jäsenmäärä on vahva tuki sille
työlle, mitä me vapaaehtoiset teemme
täällä paikallisesti ja Diabetesliitto val-

Tervetuloa!

takunnan tasolla, yhdessä paikallisyhdistysten kanssa. Kutsu mukaan muita
diabeetikoita ja heidän läheisiään. Yhdessä olemme enemmän, sillä yhdistys
on se yhdistävä tekijä.
Virpi Kanth, hallituksen pj
virpi.kanth@gmail.com

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Pelttarin tilassa (Nurmontie 20, 60550 Seinäjoki)

lauantaina 27.3.2021 klo 13.

Käsittelyssä vuosikokoukselle määrätyt asiat.
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Vuosikokoukseen ennakkoilmoittautuminen
25.3.2021 mennessä p. 045 316 9250 tai etelapoh
janmaandiabetes@gmail.com. Osallistuminen
mahdollista myös etänä, halutessasi osallis
tua etänä pyydäthän meiltä osallistumislinkin
sähköpostiisi.

PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI
Osoitteesi, puhelinnumerosi ja mikäli sinulla on
sähköpostiosoite, niin sekin kannattaa ilmoittaa
Diabetesliiton jäsenrekisteriin puh 050 310 6611
tai sähköpostilla: jasenasiat@diabetes.fi.
Kun jäsentietosi on ajan tasalla, saat tietoa tapahtumista yms. tekstiviestillä tai sähköpostilla
Diabetesliitosta. Kun Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry hallitus tai paikallinen kerho haluaa tiedottaa sinua, niin me tilaamme viestin/sähköpostin
Diabetesliitosta jäsenrekisterin hoitajalta. Tieto
tavoittaa sinut nopeasti, sillä esimerkiksi nyt Covid-19 viruksen tuomien rajoitusten vuoksi tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Tapahtumien ja
retkien toteutusaika tai -tapa voi muuttua meistä
riippumattomista syistä.
Jäsentietoja ei luovuteta mihinkään
kaupallisiin tarkoituksiin!

Vastaanotamme
lahjoituksia

yhdistyksen toimintaan,
maksut voit suorittaa
yhdistyksen tilille:
FI63 5419 0140 0850 71

Hallitus &
Asiantuntijajäsenet
VIRPI KANTH

puheenjohtaja
virpi.kanth@gmail.com
040 779 2182

HEIKKI MAJA

heikkimaja47@gmail.com

040 821 7085

TIINA KANKAANPÄÄ

REIJA LAHTI

ANU HAKONIEMI

HELI HIETALA

ESKO HAUKKALA

KATJA KOIVISTO

varapuheenjohtaja
tiina.kankaanpaa@kurikka.fi
040 139 1772

sihteeri
etelapohjanmaandiabetes@
gmail.com
040 545 0190
esko@haukkala.net
0500 662 180

TAPIO LAE

tapio@tapiolaeoy.com
044 036 3400

SINIKKA HONKARANTA
sinikka.latti@gmail.com
044 522 8992

reiskunen@hotmail.com
044 366 7306

hshietala@gmail.com
040 745 9738

katjakoivisto.kk@gmail.com
044 978 0733

Ota rohkeasti yhteyttä!
ETELÄ-POHJANMAAN DIABETES
YHDISTYKSEN HALLITUS TOIMII

vapaaehtoistyön voimalla. Yhdistysem
me toiminta perustuu jäsentemme
hyvinvoinnin ja toiminnan ympärille.
Taloudellisesti olemme jäsenmaksujen,
tuki- ja avustusmaksujen sekä erilaisten
hankerahoitusten varassa.

Jäsenedut

Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry:n jäsenkorttia näyttämällä
toiminta-alueemme yritykset tarjoavat seuraavia etuja:

SEINÄJOKI
• 10% alennus kaikista pelivarauksista
MEGAZONE SEINÄJOKI
p. 050 520 1015
megazone.fi/seinajoki/
• 10% alennus tuotteista
KAUNEUSKESKUS ESTER
p. 045 631 7444, www.ester.fi
• 10% alennus palveluista
JALKAHOITOLA KULKURI
p. 050 592 5161, www.kulkuri.fi
• 10% alennus palveluista
FYSIOPISTE
p. 040 838 2212, fysiopiste.com
• 10% alennus jalkahoidoista
SINFONIA, jalkahoitaja Kati Koivisto
p. 050 516 9540, sinfoniaoy.fi
• 10% alennus vyöhyketerapiasta
SINFONIA, Eeva-Liisa Rissa
p. 050 516 9540, sinfoniaoy.fi
• 10% alennus lymfaterapiasta
SINFONIA, Marjaana Keskinen
p. 050 516 9540, sinfoniaoy.fi
• 10€ alennus diabeteshoitajien
vastaanotoista
SINFONIA
p. 050 516 9540, sinfoniaoy.fi
• 15% alennus Footlogix jalkahoidosta
HYVINVOINTIPALVELUT TMI
HANNE STOLT
p. 045 650 2946, hannestolt.com

• 10% alennus kuulokojeiden 		
perushuollosta ja säätökäynnistä
SEINÄJOEN KUULOPISTE
p. 044 352 0474, kuulopiste.fi

ALAVUS
• 1€ alennus leffalipuista
ALAVUS KINO KYNTÄJÄ
elokuviin.info

ISOKYRÖ
• 10% alennus palveluista
FYSIOPISTE
p. 040 838 2212, fysiopiste.com
• 10€ alennus jalkahoidosta 		
(lähetteellä -20€)
LAKEUDEN PUNAHILKKA, 		
Hilkka Maunuksela
p. 040 586 5509
• 10% alennus palveluista
PARTURIKAMPAAMO 			
KRUUSOOMAAKARI
p. 040 514 6971

ILMAJOKI
• 10% alennus jalkahoidoista ja
klassisesta hieronnasta
KORVAN KUKKA- JA LAHJAPUOTI,
jalkahoitola jalkakuningas
p. 040 187 2713, avoinna24.fi/korvan
kukkajalahjapuoti

ÄHTÄRI

KAUHAVA

• 1€ alennus leffalipuista
ÄHTÄRI SUN KINO
elokuviin.info

• Kylpyläpäivä arkisin 20€ ja viikonloppuisin 25€ (sis. kylpylä&buffet
ruokailu)
HÄRMÄN KYLPYLÄ
p. 06 4831 111, harmankylpyla.fi

• 5€ alennus jalkahoidosta
JALKAHOITOLA TARJA PUSAAPOUKKA
p. 040 016 6166
• 5€ alennus jalkahoidosta
KIIREESTÄ KANTAPÄÄHÄN
p. 040 591 9462, kiireestakantapaahan.fi
• Mesikämmen
UIMAHALLI-KUNTOSALI		
omavastuu 2,50€
• Kuntosali Taku
Osuuspankin yläkerrassa
omavastuu 3€ /kerta per viikko

KURIKKA
• 10% alennus lasten hiusten-		
leikkauksesta
STUDIO WAU!
p. 050 446 4444, varaa.timma.fi/
studiowau
• 10€ alennus jalkahoidosta
KEHON HOITOLA LIFETIME
p. 040 076 7632, kehonhoitolalifetime.fi
• 40% alennus normaalihintaisista
silmälaseista
SILMÄASEMA KURIKKA
p. 06 451 0900, silmaasema.fi/toimi
paikat/Kurikka/Silmaasema-Kurik
ka?storeID=655

Huom.

• 10% alennus jalkahoidosta, fysio
terapiasta ja hieronnasta
FYSIO SILLANPÄÄ
p. 06 484 8070, fysiosillanpaa.fi

ALAJÄRVI
• 5€ alennus tunnin jalkahoidosta
KAUNEUS JA JALKAHOITOLA SINIKELLO
p. 050 400 8342

LAPPAJÄRVI
• 10% alennus hoitolassa tehdyistä
hoidoista
HIERONTAHOITOLA HENNA
p. 050 313 8229, hierontahoitolahenna.fi

SOINI
• 5€ alennus jalkahoidosta
JALKAHOITAJA PÄIVI LAITILA
p. 050 400 9401 (sairauslomalla kevät
2021)
• Uimahalli-kuntosali
7€ tuki 10 kerran kortin ostohinnasta
• Garage gym kuntosali
omavastuu 3€/kerta per viikko
• 5€ alennus jalkahoidoista
JALKAHOITAJA HELENA KYTÖLÄ
p. 044 538 4191, helahoitola.com

Paikallisten jäsenetujen lisäksi jäsenemme ovat oikeutettuja
Diabetesliiton neuvottelemiin valtakunnallisiin jäsenetuihin!

www.diabetes.fi/yhteiso/jasenedut

Vinkki

LEHTIMÄKI
• 5€ alennus jalkahoidoista
JALKAHOITAJA HELENA KYTÖLÄ
p. 044 538 4191, helahoitola.com
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KAUHAJOKI
• 10% alennus jalkahoitotuotteista
JALKAHOITO LIIKKUVAT JALAT
p. 040 762 2757, liikkuvatjalat.fi
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Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistys toivottaa kaikki uudet jäsenet tervetul
järjleiksi

Jäsenhankinta 2021

mukaan tapahtumiin. Lisäksi uusille jäsenille järjestetään vuosittain Uusien jäsen
ten tapaaminen (v. 2020 liittyneille vuoden 2021 alussa), jossa kuulet yhdistyksen
tapahtumista ja toiminnasta. Uudet jäsenet saavat kutsun tapaamiseen.

Liityn jäseneksi
Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistykseen ja tätä
kautta Diabetesliittoon. Saan liittymisetuna
vuoden 2021 Diabetes
lehdet ilmaiseksi, sekä
jat
kossa 6 numeroa jäsenetuhintaan 15,00€
(jäsenyys + lehti v. 2021 yhteensä 31,00€).
Alle 15 vuotiaan puolesta jäseneksi merkitään
isä, äiti tai holhooja.
Pelkkä jäsenyys 16€.
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DIABETES

- antiikin ajoista lähtien
tunnettu sairaus
Diabetes ei ole vain nykyajan sairaus, vaan se on kuvailtu
tarkasti jo pari tuhatta vuotta sitten. Varsin varhain on myös
ymmärretty, että diabetesta on kahta lajia, nopea ja hidas.
Mistä sitten nykyisin käytössä oleva
sairauden nimi, diabetes muodostuu?
Kreikkalaiset antoivat sairaudelle nimen diabetes, joka tulee kreikan kielen
sanasta diabaino eli ”kulkea lävitse”.
Diabeteksen tyypillisimmät oireet huomattiin jo silloin eli runsas juominen ja
virtsaaminen, mutta neste ei imeytynyt
ja sairastuneet kuivuivat eli laihtuivat
pois.

Insuliinin löytymisen historiaa
Haiman saarekesolut löytyi v. 1869
saksalaisen Paul Langerhansin tutkimuksissa mutta näiden saarekesolujen
merkitys selvisi vasta v. 1909. Silloin
skotlantilainen Edward Sharpey-Scäfer
ymmärsi, että saarekesolut tuottavat
hiilihydraattien
aineenvaihdunnalle
välttämätöntä ainetta, joka kulkeutuu
suoraan verenkiertoon. Edward nimesi
aineen insuliiniksi ja siihen vaikutti latinan kielen sana insula,jonka merkitys
on saari.
Tämä Edward Sharpey-Scäferin merkittävä löytö selvitti diabeteksen syyn;
Langerhansin solusaarekkeissa oli
vika, joka aiheutti insuliinin tuotannon
loppumisen. Lääkkeeksi kelpaavan hai-
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mauutteen kehittäminen ei ollut helppoa. Korvaavan aineen kehittämistä
yritettiin ahkerasti, mutta vasta Fredrik
Bantingin ja Charles Bestin uuttera työ
kesällä 1921 tuotti tulosta. He valmistivat ensimmäisen toimivan insuliinin
koiran haimasta. Testausten jälkeen
tammikuussa 1922 haimauutetta annettiin ensimmäisen kerran ihmiselle.
Koska tulokset olivat hyviä, alettiin insuliinia valmistaa nautojen haimoista.
Insuliinipistosten antaminen levisi nopeasti ympäri maailmaa ja Suomeen insuliini saatiin v. 1923 ja valmistus Suomessa aloitettiin v. 1925.

Sokeritautisten liitosta
Suomen Diabetesliitoksi
Ensimmäinen Sokeritautiyhdistys perustettiin v. 1948 Helsinkiin ja sen toiminta-alueena oli koko maa. Sokeritautisten liitto perustettiin toukokuussa
1955 ja Suomen Diabetesliitto on perustettu v. 1975. Iäkkäämmät henkilöt voivat vieläkin käyttää puhekielessä sanaa
sokeritauti, vaikka diabetes-nimi on
ollut Diabetesliiton viestinnässä jo yli
neljäkymmentä vuotta.

MAAILMAN DIABETESPÄIVÄ 14.11. on Fredrik Bantingin syntymäpäivä.
INSULIINI täyttää tänä vuonna 100-vuotta.

Diabetestutkimussäätiö
tukee tutkimusta

- ei postita kasseja tai kalentereita
Oletko sinä tai läheisesi saanut postissa taidekuvan koristaman
kestokassin, vetoavan kirjeen sekä pankkisiirtolomakkeen?
Kassin postittaja Diabetes Wellness Suomi säätiö kertoo tukevansa
diabetestutkimusta ja pyytää vapaaehtoista lahjoitusta.
Toisin kuin moni on erehtynyt luulemaan, ei Diabetes Wellnessillä ole
mitään tekemistä Diabetestutkimussäätiön tai Diabetesliiton kanssa. Sille
tehdyt lahjoitukset eivät siis ohjaudu
suomalaiselle Diabetestutkimussäätiölle ja sitä kautta diabetestutkijoiden
tueksi.
Yhdysvalloista peräisin olevan Diabetes Wellnessin varainkeruukirjeissä on
usein mukana pyytämättä lähetettyjä
tuotteita, kassien lisäksi esimerkiksi
kalentereita ja kortteja. Omien verkkosivujensa perusteella se on tukenut
Suomessa tehtävää diabetestutkimusta
harvakseltaan: toissa vuonna apurahan
sai yksi tutkija, edelliset apurahat on
Suomessa myönnetty vuonna 2016.

Ole tarkka siitä, mihin lahjoitat
Kun haluat tukea Suomessa tehtävää
korkeatasoista diabetestutkimusta, lah
joita Diabetesliiton ja diabetesyhdis
tysten jo vuonna 1976 perustamalle
Diabetestutkimussäätiölle. Se myöntää
tänäkin vuonna 550 000 euroa apurahoja kaikkiaan noin 20 diabetestutkijalle.

Diabetestutkimussäätiö ohjaa saamansa lahjoitukset apurahoihin lyhentämättöminä. Oman toimintansa kulut,
kuten esimerkiksi Diabetes-lehden
välissä jaettavan vuosikertomuksen
toteutuksen, säätiö kattaa pääomansa
tuotoilla. Diabetestutkimussäätiöllä ei
ole palkattua henkilökuntaa, eikä se
myönnä apurahoja toimielintensä jäsenille.
Apurahat Diabetestutkimussäätiö myöntää tutkijoiden tekemien apurahahake
musten tieteellisten ansioiden perus
teella, mutta myös tutkimuksen jakautuminen eri diabetestyyppeihin painaa
vaa’assa.

Luotettavaa tietoa verkkosivuilta
Tietoa
lahjoitusmahdollisuuksista,
myönnetyistä apurahoista ja Diabetes
tutkimussäätiön toiminnasta saat verk
kosivuilta: www.diabetestutkimus.fi.
Sieltä löydät myös diabetestutkimuksen etenemisestä kertovia uutisia sekä
tutkijahaastatteluja.
Seuraa lisäksi:

www.facebook.com/diabetestutkimus

Paikallistoiminta 2021
Ota rohkeasti yhteyttä paikkakuntasi yhteyshenkilöön!
LAPUA

Raija Kivimäki p. 040 836 3255,
kivimakiraija@gmail.com
Kuukauden ensimmäinen täyden
viikon torstai klo 17–19 Nuorisotalon
yläkerta, Asemakatu 12 ja keskiviikkoi
sin kuntosalivuoro uimahallilla klo
15–16.

ILMAJOKI

Toive Tynjälä p. 040 0662 471
toive.tynjala@pp.inet.fi
Raavaat Miehet torstaisin klo 13-14. –
Makeat Mimmit torstaisin klo 12-13. –
Herralan koulun juhlasali.

ISOKYRÖ

Anne Kujala, p. 040 5269 168
kujalaanne@gmail.com
Kuukauden ensimmäisenä maanantai
na, liikuntahallin kahviossa.

JALASJÄRVI

Heikki Maja, p. 040 8217 085
heikkimaja47@gmail.com
Kuukauden viimeinen keskiviikko klo
18, Palveluportissa.

KURIKKA

Tiina Kankaanpää, p. 040 1391 772
tiina.kankaanpaa@kurikka.fi
Kuukauden kolmas maanantai klo 18,
Intola, Seurapuistikko 6 c 27.

YLISTARO

Seija Holkko p. 050 3616 098 ja
Merja Niemistö p. 045 6720 413
Kuukauden ensimmäinen torstai klo 18.
Tonavan kerhohuone.

ÄHTÄRI

Virpi Kanth p. 040 7792 182
virpi.kanth@gmail.com
Kuukauden ensimmäinen torstai (ei touko
– elokuulla) klo 18–19.30. Urheilutalo,
Sepäntie.

SOINI

Ritva Sippola p. 040 7412 222
Kuukauden ensimmäinen tiistai (ei touko
– elokuulla) klo 18–19.30. Kotikuja 4 A 17.

KAUHAJOKI

Sinikka Honkaranta p. 044 5228 992
sinikka.latti@gmail.com
Kuukauden viimeinen keskiviikko klo 18.
Punainen Tupa, Ullantie 9.

KRISTIINANKAUPUNKI

Terttu Wasenius p. 040 0714 580.
Suomenkielisten kerho, kokoontuu
erikseen sovittuina aikoina.

Facebook ryhmämme:

• Etelä-Pohjanmaan Diabetes
• Etelä-Pohjanmaan lapsidiabeetikot
• Ähtärin ja Soinin Diabeteskerhot

SEINÄJOKI

Katja Koivisto p. 044 9780 733
katjakoivisto.kk@gmail.com
Esko Haukkala p. 050 066 2180
esko@haukkala.net
Heli Hietala p. 040 745 9738
hshietala@gmail.com
Kuukauden ensimmäinen maanantai (ei
kesä – elokuulla) klo 18. Pelttarin tila,
Nurmontie 22.

PERHEKERHO

Reija Lahti p. 044 3667 306
Kerho kokoontuu n. 4 x vuodessa,
erikseen sovittuina aikoina. Perhetalo
Aurinkoinen, Könnintie 27 Ilmajoki.

AJANKOHTAISTA TIETOJA eri paikka
kunnan tapahtumista löydät myös
nettisivuiltamme osoitteesta
www.etelapohjanmaandiabetes.fi
Voit vapaasti osallistua minkä tahansa
paikkakunnan tapaamisiin!
Etelä-Pohjanmaan Diabetes tavoittelee
koko toiminta-alueen kattavaa paikal
listen kerhojen ja diabetesyhteisöjen
verkostoa. Paikallista toimintaa tarvi
taan vielä! Jos asut toimialueellamme,
ja olet kiinnostunut paikallisten diabe
tesyhteisöjen ja – kerhojen toimin
nasta, laita yhteystietosi ja ajatuksesi
hallituksen jäsenen tai yhdistyksen
sähköpostiin.

Jäsenetu Etelä-Pohjanmaan
Diabetesyhdistyksen jäsenille.

Ma-pe

Härmäläinen
Kylpyläpäivä
Sisältää kylpylän käytön ja ruokailun
buffetpöydästä sekä naperoille kivaa
puuhaa Nippe-Norsun Vekaraviidakossa.
Voimassa joka päivä.

18 €
(norm. 20 €)

La - s u

22 €
(norm. 25 €)

Lapset 4-14 v. -50%
Tarjous on Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistyksen jäsenille ja yhdelle seuralaiselle.
Esitäthän jäsenkorttisi ostaessasi tuotetta.

Vaasantie 22, Ylihärmä
Puh. (06) 483 1600
www.harmankylpyla.fi

DIABETEKSEN RIITTÄMÄTÖN HOITO NOSTAA KUSTANNUKSIA.

Diabetes lukuina
DIABETEKSEN SAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET
Tyypin 1 diabeteksen
Tyypin 1 diabeteksen
hoito maksaa vuodessa
lisäsairaudet voivat nostaa
175,4 miljoonaa euroa,
kustannuksia 120,4 miljoonalla
eurolla vuodessa.
jos hoito toteutuu hyvin.

HYVÄ HOITO
EHKÄISEE
LISÄSAIRAUKSIA

+

Tyypin 2 diabeteksen
hoidon kustannukset
ilman lisäsairauksia ovat
1 214,4 miljoonaa euroa.

+
–

+

Estettävissä ja
säästettävissä
hyvällä
hoidolla!

Tyypin 2 diabeteksen
lisäsairauksien kustannuslisäys
on massiivinen, jopa 1 613,2
miljoonaa euroa vuodessa.

Diabeteksen aiheuttamat tuottavuuskustannukset
• Sairauspoissaolot, ennenaikaiset eläköitymiset ja kuolemat.
• Moninkertaistavat diabeteksen aiheuttamat kustannukset.
• Ovat sairaanhoidon kustannuksia suuremmat.
Tyypin 2 diabetesta tehokkaasti ehkäisemällä
voidaan diabeteksen kokonaiskustannuksia vähentää
tulevaisuudessa 1 000 – 2 000 miljoonalla eurolla.
Iäkkäitä diabeetikoita on nyt enemmän kuin koskaan
• Tyypin 1 diabetes noin 53 000 henkilöllä, heistä 7 000 alle 20-v.
• Tyypin 2 diabetes noin 400 000 henkilöllä, lisäksi
50 000-100 000 sairastaa tietämättään.
• Raskausdiabetes todetaan noin 20 prosentilla odottavista äideistä,
vuositasolla noin 10 000 diagnoosia.

DIABETESTA
SAIRASTAVIEN
MÄÄRÄ
KASVAA

Tyypin 2 diabeteksen riski 700 000:lla, osalla heistä on jo esidiabetes.
Diabetesta sairastavien kokonaismäärä kasvaa, varsinkin yli 70-vuotiaiden
diabetesta sairastavien määrä. Iäkkäät ovat usein monisairaita.
Riittämätön diabeteksen hoito altistaa vakaville lisäsairauksille silmissä,
munuaisissa ja hermoissa sekä sydän- ja verisuonisairauksille ja masennukselle. Elämänlaadun heikentymisen, ennenaikaisen kuoleman vaara.

KATSO
RATKAISUJA
SEURAAVALTA
SIVULTA!

Tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riskiä lisäävät sukurasite,
ylipaino, epäterveellinen syöminen, vähäinen liikkuminen, pitkäkestoinen stressi, unihäiriöt ja masennus.
Hoidossa on suuria alueellisia eroja. Hoito ei toteudu yhdenvertaisesti,
eivätkä hoitotulokset vastaa nykyaikaisen hoidon, lääkityksen ja
teknologian antamia mahdollisuuksia.

HAASTEISTA KOKONAISVALTAISIA TOIMIA KOHTI.

Diabetesratkaisuja
PERUSSTRATEGIANA
ENNALTAEHKÄISY

Ennaltaehkäisy otetaan toiminnan perustaksi
Ehkäistään sekä tyypin 2 diabetesta että diabeteksen lisäsairauksia.
• Tehokas alkuvaiheen hoidonohjaus ja lihavuuden hoito. Tyypin 2 diabeteksessa
verensokeriarvot voivat palata normaalitasolle (remissio).
• Perusterveydenhuolto järjestää elintapaohjauksen ja seurannan korkeassa
sairastumisriskissä oleville henkilöille, neuvolat tarjoavat elintapaohjausta
raskausdiabeteksen sairastaneille.
• Hallinnonrajat ylittävä kunnan terveyden edistämisen työ tuottaa
jokapäiväiseen elämään helppoja valinnan mahdollisuuksia
tukemaan terveyttä ja hyvinvointia.

Hoidonohjauksessa korostetaan hyvinvointia
Diabeteksen hoito edellyttää suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä ja jatkuvaa
seurantaa. Hyvät hoitotulokset perustuvat omahoidossa jaksamiseen.
Hoitoväsymys on yleistä, sillä arki diabeteksen kanssa kuormittaa.
• Omahoidon ohjaus on kannustavaa ja moniammatillista.
• Omahoitotaitoja tuetaan elämänlaadun ja psyykkisen hyvinvoinnin
painotuksilla.

Hoitotarvikkeiden ja hoitoteknologian saatavuus turvataan
Diabetesta sairastava saa yksilöllisesti tarvitsemansa hoitotarvikkeet ja
uusimman hoitoteknologian käyttöönsä. Nämä parantavat tutkitusti
hoitotuloksia ja elämänlaatua.

Diabeteshoidon osaamista ja diabetestietoa lisätään

SÄÄSTÖJÄ
RESURSSEJA
KOHDENTAMALLA

1) Perustamalla alueellisia diabetesosaamiskeskuksia
• Tyypin 1 diabeteksen hoito ja vaativa tyypin 2 diabeteksen hoito, hoidon-ohjaus ja seuranta keskitetään moniammatillisiin, diabeteksen hoitoon
erikoistuneisiin keskuksiin ja verkostoihin.
• Alueelliset diabetesosaamiskeskukset tarjoavat lisäksi konsultaatiota
ja koulutusta alueen muille hoitoyksiköille.
2) Lisäämällä diabeteshoitajien vakansseja
• Diabeteshoitaja on keskeisessä roolissa diabetesta sairastavan ohjauksessa,
seurannassa ja tukemisessa. Diabeteshoitajien palvelut tuovat säästöjä.
3) Vakinaistamalla diabeteksen hoidon laaturekisteri
Laaturekisteristä saadaan avointa tietoa, joka auttaa arvioimaan hoidossa
onnistumista hoitoyksikköjen tasolla, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
• Laaturekisteri edistää yhdenvertaisuutta, kehittää hoitoa, parantaa hoitotuloksia ja ohjaa resursseja parhaaseen terveyshyötyyn. Näillä on
valtava merkitys jokaiselle, jota diabetes koskettaa.

ELÄMÄNLAATUA MYÖS
HOITOTARVIKKEILLA

Etelä-Pohjanmaan Diabetes on
yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan
Muistiyhdistyksen ja Sydänpiirin
kanssa ”Muisti Mukana Menossa”
hankkeessa.
Muistisairauksien tärkeimmät
riskitekijät ovet korkea ikä ja monet elintapoihin liittyvät tekijät.
Muokkaamalla elintapoja terveellisemmiksi, voidaan ennaltaehkäistä muistihäiriöiden syntymistä.
Tutkimuksissa on tullut esille,
että diabeteksessa ja sydänsairauksissa on samoja riski- ja suojatekijät kuin muistisairauksissa.
Hankkeen tavoitteena on
saada tietoa, hyvinvointia ja aivoterveyttä edistävistä keinoista.
Diabetesyhdistyksen toiminnassa
hanke näkyy toiminta-alueemme
tapahtumissa ryhmätapaamisina,
jossa osallistujat löytävät toiminnan kautta terveyttä edistävän
toimintamuodon tai muuttavat
elintapojaan terveellisemmäksi.
Ilmoitus 84 x 100 mm

Ilmoituspohja 84 x 100 mm

Avoinna
arkisin

8.30 – 19.00

lauantaisin 9.00 – 15.00
Etelä-Pohjanmaan
pyhisin
11.00 – 14.00
Diabetes

Avoinna
arkisin
8.30 – 19.00
lauantaisin 9.00 – 15.00
pyhisin
11.00 – 14.00
Kirkkotie 2 I 61600 Jalasjärvi
puh. (06) 456 7300 I fax (06) 456 7301
www.jalasjarvenapteekki.net

Ilmoituspohja 172 x 100 mm

Kirkkotie 2 I 61600 Jalasjärvi I puh. (06) 456 7300 I fax (06) 456 7301
www.jalasjarvenapteekki.fi I info@jalasjarvenapteekki.net

Tapahtumat 2021
Yhdistys järjestää erilaisia matkoja ja
tapahtumia itsenäisesti, sekä yhteistyössä muiden alueemme yhdistyksien
kanssa. Koska poikkeustilanne jatkuu
edelleen, emme ole pystyneet jokaisen
tapahtuman kohdalla vielä suunnittelemaan kalenterista toteutusajankohtaa.

Päivitämme yhdistyksen kotisivuille
etelapohjanmaandiabetes@gmail.com
ajankohtaiset tapahtumat ja mahdolliset muutokset. Puhelimitse meidät tavoitat numerosta p. 045 3169 250

VUONNA 2020 SUUNNITELLUT

• Matka Eduskuntaan on siirretty toteutettavaksi v. 2021
kun tilanne sen sallii, mutta päivämäärää ei vielä ole.
• Kesäteatteri retki Pyynikille on 28.7.2021.
NÄIDEN TAPAHTUMIEN OSALTA LISÄTIETOJA 		
Tapio Lae Oy:lta puh. 0400 864 393

SEURAAVAT TAPAHTUMAT OVAT SAANEET PÄIVÄMÄÄRÄT
ja toteutuvat tilanteen salliessa:

ILTA DIABEETIKKOLASTEN		
VANHEMMILLE, yhteistyössä 		
”Meidän erityinen perhe-hanke”
Maanantaina 8.3. klo 18–20
Järjestötalolla (Kauppakatu 1, 2krs). Illan
aikana uusinta tietoa diabeteksesta ja
keskustelua aiheesta ammattilaisten,
sekä vertaisten kanssa.
Ilmoittautuminen 3.3.2021 mennessä
www.kyselynetti.com/s/D1
VUOSIKOKOUS
Lauantaina 27.3.2021 klo 13
Pelttari (Nurmontie 20, 60550 Seinäjoki).
Käsittelyssä vuosikokoukselle määrätyt
asiat.
HEI, ME MENNÄÄN ÄHTÄRIIN!
Lauantaina 12.6.
Meidän erityinen perhe järjestää retken
Ähtärin eläinpuistoon yhteistyössä
Järviseudun Omaishoitajayhdistyksen
OmaisOivan ja Etelä-Pohjanmaan Diabe
tes kanssa.
Erityislapsiperheet tulevat Ähtäriin
omilla autoilla, lippujen jako klo 10–11
pääportilla. Eläinpuiston Saukkolaavulla
voitte tulla ilmaiselle makkaralle, mehulle
ja tapaamaan muita erityislapsiperheitä.
Yhdistysten toimijat ovat paikalla koko
päivän teitä varten.
Hinta: aikuiset 10 eur ja lapset 7 eur
(lippu sisältää pandatalon, eläinpuiston
ja farmin). Ilmoittautuminen yhdistyksen
sähköpostiin etelapohjanmaandiabetes@
gmail.com 24.5.2021 mennessä. Yhdistys
laskuttaa liput ilmoittautuneilta ennen
tapahtumapäivää.

ULKOILUTAPAHTUMA 		
KÄPÄLIKÖSSÄ
Lauantaina 22.5.
Päivä järjestetään yhteistyössä Lions:ien,
kanssa.
Vapaamuotoinen ulkoilutapahtuma,
jossa diabetesyhdistys tekemässä veren
sokerimittauksia. Lisätietoa lähempänä
yhdistyksen kotisivuilla.
DIABEETIKKOLASTEN JA -NUORTEN
ÄITIEN TAPAAMINEN
Lauantaina 8.5.
äitienpäivä brunssin merkeissä
Tapaamiseen tulee ennakkoilmoittautu
minen, seuraa kotisivujamme!
DIABEETIKKOLASTEN JA
–NUORTEN ISÄT tapaavat isänpäivä
brunssin merkeissä
Lauantaina 13.11.
Tapaamiseen tulee ennakkoilmoittautu
minen, seuraa kotisivujamme!
WANHAN AJAN PIKKUJOULUT!
Lauantaina 27.11.2021 klo 15
Toteutetaan yhdistyksen jäsenille pikku
joulut Nurmon Pelttarin tilassa (Nurmon
tie 22).
Tarjolla maukasta riisipuuroa sekä
jouluista ohjelmaa.
Pikkujouluihin ennakkoilmoittautumi
nen 19.11.2021 mennessä osoitteeseen
etelapohjanmaandiabetes@gmail.com
tai soittamalla p. 045 3169 250

www.etelapohjanmaandiabetes.fi

Riittävä uni

on terveytemme kannalta tärkeä
Unen aikana aivot ”huuhtoutuvat”,
keho elpyy ja mieli virkistyy. Hyviä ohjeita riittävän pitkään yöuneen löytyy
mm. UKK-instituutin sivuilta, joita tähän on kerätty.

Arvosta unta- muista, että uni
on todellista laatuaikaa
Varaa yöunelle riittävästi aikaa- 24 tunnista varaa joka yö unelle tarvitsemasi
tunnit.
Huomaa, että kiire on unelle haitaksivältä minuuttiaikataulun tekoa.
Raivaa iltapainotteisuus pois sosiaalisesta lukujärjestyksestäsi- tee mieleiset
asiat aiemmin iltapäivästä tai alkuillan
aikana.

Muista, että valo ja rasittava liikunta illasta estävät nukahtamista - rentoudu
luomalla unta houktteleva ilmapiiri.
Pyri säännölliseen vuorokausirytmiin.
Hyvä huomioida myös se, että illalla
syödään riittävästi mutta ei liian raskaasti.
”Ravinto, uni ja liikunta muodostavat
yhdessä ihmisen hyvinvoinnin perustan. Kaikki kolme vaikuttavat merkittävästi toisiinsa-sekä hyvässä että pahassa (unitutkija dosentti Tarja Stenberg
Helsingin yliopisto). Hän on todennut
myös, että univaje on merkittävä kansanterveydellinen ongelma.
Lepo onkin huomioitu UKK-Instituutin
uudistuneissa liikuntasuosituksissa.

Unen tarve vaihtelee ikävuosien mukaan
Ikä
Yöunen pituus keskiarvo
7
10,7
13
9,0
16
7,9
aikuinen
7,5

vaihteluväli
9,3–12
7,6–10,4
6,4–9,4
6,0–9,0

LIIKKUMALLA TERVEYTTÄ
— askel kerrallaan

Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille

Liiku omalla tavallasi.
Joka päivä.

VIREYTTÄ
LIIKKUMALLA

Viikoittainen liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille

Liiku monipuolisesti.
Joka päivä.

#liikkumallaterveyttä #liikkumisensuositus | ukkinstituutti.fi

Katso lisää
www.ukkinstituutti.
fi

DIABETES JA

SUUN HOITO

TERVE IEN

IENTULEHDUS

Hyvin hoidettu suu on osa diabeteksen hyvää hoitoa. Hyvä
verensokeritasapaino auttaa myös hampaiden ja suun terveyden hoidossa.
Huono suun terveys on monien vakavien sairauksien riskitekijä. Suun tulehdukset lisäävät diabeteksen ja valtimonkovettumataudin riskiä. Lisäksi haitalliset bakteerit voivat levitä
suusta verenkiertoon ja altistaa mm. sydän- tai aivoinfarktille.
Diabetesta sairastavalla suun alueen sairaudet ovat yleisiä ja
ne paranevat tavanomaista huonommin. Suun tulehdukset
nostavat myös herkästi verensokeria.

IENTULEHDUS
Bakteeriplakin kerääntyminen ienrajaan ja hammasväleihin
aiheuttaa ientulehduksen. Tulehtunut ien on punoittava, hieman turvonnut, ja ikenestä vuotaa helposti verta esimerkiksi hampaita harjatessa. Ientulehdus voi pysyä kauan muuttumattomana. Hoitamattomana se voi johtaa hampaiden
kiinnityskudossairauteen eli parodontiittiin.
Tupakointi heikentää verenkiertoa ja vähentää ikenien verenvuotoa. Näin ientulehdus voi jäädä huomaamatta.

PARODONTIITTI
Bakteeriplakki kovettuu syljen vaikutuksesta hammaskiveksi,
jota ei itse pysty poistamaan. Hammaskivi tunkeutuu ikenen
alle, ja ikenen ja hampaan väliin muodostuu taskumainen
tila. Ien irtoaa hampaasta ja ientaskut syvenevät. Edetes-

PARODONTIITTI

sään parodontiitti voi tuhota leukaluuta niin, että hampaat
alkavat liikkua. Tulehtuneesta ientaskusta bakteerit voivat
päästä verenkierron kautta koko elimistöön.
Parodontiitti ylläpitää elimistössä matala-asteista tulehdusta.
Tulehtunut alue ikenissä voi olla jopa kämmenen kokoinen.
Tulehdustila edistää sydän- ja verisuonitautien kehittymistä,
heikentää insuliinin vaikutusta elimistössä ja heikentää diabeteksen hoitotasapainoa.

HAMPAIDEN REIKIINTYMINEN
Kariesbakteeri kiinnittyy hampaan pintaan ja aiheuttaa siihen
vaurion. Jos reikä on vasta kiilteen alueella, sen voi pysäyttää
huolellisella hampaiden omahoidolla.
Jos bakteeri rikkoo kiilteen, se voi edetä hammasluuhun ja
aina hampaan ytimeen asti, josta se voi levitä verenkiertoon.
Karieksen oireita voivat olla vihlonta tai arkuus kylmälle, kuumalle tai makealle tai se voi olla täysin oireeton.

SUUN SIENITULEHDUKSET
Korkea verensokeri, suun kuivuminen ja huono suuhygienia
altistavat suun sienitulehduksille. Oireina voi olla suun tai kielen polttelu ja suupielten toistuva halkeilu. Hammasproteesin
käyttäjillä suun sienitulehdukset ovat yleisempiä kuin muilla.
Hoitona sienitulehduksiin on tehostettu suun omahoito sekä
tarvittaessa lääkehoito.

HYVÄLLÄ SYYHYGIENIALLA
HOIDAT TERVEYTTÄSI
KOKONAISVALTAISESTI
• Harjaa hampaat kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla. Käytä mieluiten sähköhammasharjaa.
• Ole erityisen tarkka ienrajan puhdistamisessa,
hammasharjan on osuttava ikeniin.
• Puhdista päivittäin hammasvälit, hammaslangalla,
hammasväliharjalla tai harjatikulla.
• Jos ikenestä vuotaa verta, kyse on tulehduksesta.
Puhdista tulehtunutta aluetta tavanomaista
useammin muutaman päivän ajan. Kun bakteeriärsytys vähenee, verenvuoto ikenistä loppuu.
• Vaihda hammasharja säännöllisesti.
• Jos tupakoit, tee itsellesi elämäsi paras palvelus:
lopeta tupakointi!
• Myös nuuskan käyttö vaurioittaa ikeniä.

Käy säännöllisesti hammaslääkärillä ja suuhygienistillä, vaikka suussa ei tuntuisikaan olevan ongelmia!
Tarkista tilanne myös aina hammaslääkärillä, jos
hoitotasapanosi heikkenee yllättävästi.

SUUN TERVEYS JA SYÖMINEN
Terveelliset ruokatottumukset ovat hyväksi myös suun ja
hampaiden hyvinvoinnille.

MAKEAT TUOTTEET OVAT
HAITALLISIA SUUN TERVEYDELLE
• sokerilla makeutetut leivonnaiset ja makeiset

Terveyttä edistävä ruokavalio sisältää runsaasti kasvikunnan
tuotteita eli kasviksia, marjoja, hedelmiä, palkokasveja ja täysjyväviljaa. Se sisältää myös kalaa, kasviöljyjä, pähkinöitä ja
siemeniä sekä rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita.

• kaakao ja muut sokeroidut juomat

Ruuan pureskelu lisää syljen eritystä. Sylki suojaa hampaita reikiintymiseltä. Siksi myös kasvikset, marjat ja hedelmät
kannattaa syödä mieluummin kokonaisina kuin mehuina tai
muina valmisteina. Runsas mehujen juonti aiheuttaa kiilteen
liukenemista eli hammaseroosiota, joka aiheuttaa hampaan
kulumista ja altistaa vakaville hammasvaurioille.

• kuivatut hedelmät

• Pidä kiinni säännöllisistä ruoka-ajoista

• sokeroidut murot
• perunalastut ym. naksut
• hillot ja marmeladit

HAPPAMAT TUOTTEET
AIHEUTTAVAT HAMMASEROOSIOTA
ELI KIILTEEN LIUKENEMISTA
• urheilu- ja energiajuomat

• Noudata kohtuutta makeiden ja happamien
tuotteiden käytössä ja nauti ne ruuan yhteydessä.

• virvoitusjuomat, light-juomat

• Älä napostele ruokailujen välillä

• mehut (mm. appelsiini- ja omenatäysmehut,
marjamehut)

• Käytä vettä ruokajuomana

• sitrushedelmät
• etikkaiset ruoat

w w w.tampereen diabete s y h di s t ys.fi
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Etelä-Pohjanmaan
Diabetes
www.etelapohjanmaandiabetes.fi
etelapohjanmaandiabetes@gmail.com

