
 

Etelä-Pohjanmaan
Diabetes

Jäsentiedote
www.etelapohjanmaandiabetes.fi  |  etelapohjanmaandiabetes@gmail.com  

puh. 045 316 9250   

2022

TOIMINNAN PAINOPISTEET 
Paikallisten ryhmätoimintojen  
aktivointi koko toiminta-alueella.

Kaikenikäisten diabeetikoiden  
edunvalvonta.

Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen, 
sekä jäsenten tiedottaminen.

TOIMIALUE 
• Seinäjoki (Nurmo, Peräseinäjoki, Ylistaro)
• Kurikka (Jalasjärvi, Jurva)
• Kauhava (Alahärmä, Ylihärmä,   

Kortesjärvi)
• Isokyrö, Ilmajoki, Lapua, Ähtäri,   

Soini,  Kauhajoki
• Teuva, Karijoki, Isojoki ja Kristiinan-  

kaupunki
• Alajärvi, Vimpeli, Lappajärvi ja Evijärvi
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Säilytä!
Ajankohtaista asiaa 

 koko vuodeksi!



• 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

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

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.



HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry on yksi 
sadasta paikallisyhdistyksestä, jotka 
muodostavat yhdessä Diabetesliiton. 
Jäsenet muodostavat paikallisyhdistyk-
sen ja päättävät vuosikokouksessa pu-
heenjohtajan valinnasta, hallitukseen 
valittavat henkilöt, hyväksyvät toimin-
ta- ja taloussuunnitelmat sekä hyväksy-
vät edelliseltä vuodelta tilinpäätöksen 
ja vuosikertomuksen. Puheenjohtaja ja 
hallitus tekevät vapaaehtoistyötä eli ke-
nellekään  ei makseta kokouspalkkioita.

Diabeetikoiden määrä kasvaa niin 
valtakunnallisesti kuin meidän toi-
minta-alueella. Järjestäytymisaste on 
heikko, valtakunnallisesti vain 11 % 
diabetes lääkekorvausta saavista henki-
löistä liittyy jäseneksi ja maakunnassa 
vastaava luku on 11,4 %.

Jokaisen diabeetikon jäsenyydellä on 
merkitystä! Vaikutusmahdollisuudet 

ovat sitä paremmat, mitä suurempi on 
jäsenmäärä. Kannustan jokaista jäsen-
tä tekemään jäsenhankintaa, sillä liian 
moni diabeetikko ei ole vielä liittynyt 
jäseneksi. SoTe muutos ja uusi hyvin-
vointialue tuovat  väistämättä muka-
naan muutoksia. Vahvaa vaikuttamis-
työtä tarvitaan jatkossakin.

Vertaistuen tarve on suuri ja kaipaam-
me lisää vapaaehtoisia toimintaan mu-
kaan. Vertaistuki toimintaa on meidän 
kerhot, Seinäjoen keskussairaalan OL-
KA-toiminta ja erilaisiin tapahtumiin, 
kun  niitä on mahdollisuus järjestää. 
Ota rohkeasti hallituksen jäseniin yh-
teyttä, jos haluat mukaan toimintaan ! 
Jokainen on ihan yhtä arvokas toimija, 
erilaisia mahdollisuuksia löytyy useita.

Virpi Kanth, hallituksen pj
virpi.kanth@gmail.com

Jäsenenämme vahvistat  
vaikutusmahdollisuuksiam-
me ja alueemme toimintaa



YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Järjestötalolla (Kalevankatu 2, 4krs) 

tiistaina 29.3.2022 klo 18. 
Käsittelyssä vuosikokoukselle määrätyt asiat.  
TERVETULOA!

Vuosikokoukseen ennakkoilmoittautuminen pe 
18.3.2022 mennessä etelapohjanmaandiabetes@
gmail.com tai p. 045-316 9250. Kerrothan samalla 
osallistutko kokoukseen etänä vai paikanpäällä 
Järjestötalolla. 

PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI:
osoitteesi, puhelinnumerosi ja mikäli sinulla on sähköpostiosoite, niin sekin kannattaa il-
moittaa Diabetesliiton jäsenrekisteriin puh 050 310 6611 tai sähköpostilla: jasenasiat@diabe-
tes.fi. Kun jäsentietosi on ajan tasalla, saat tietoa tapahtumista yms. tekstiviestillä tai säh-
köpostilla 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 ra-
joitusten vuoksi tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Tapahtumien ja retkien toteutusaika 
tai -tapa voi muuttua meistä riippumattomista syistä.
Jäsentietoja ei luovuteta mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin!

Etelä-Pohjanmaan

Diabetes

Tervetuloa!

HEI! OLEN HELI HIETALA,
33-vuotias tyypin 1 diabeetikko Seinäjoelta. Olen toi-
minut Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry:n hallituksessa 
vuodesta 2021. Diabetes koskettaa minua henkilö-
kohtaisesti ja oman sairauteni ansiosta ymmärrän, 
miten tärkeää työ diabeteksen parissa ja diabeetikko-
jen oikeuksien puolesta on. 

Etelä-Pohjanmaan diabetes ry tarjoaa monipuolises-
ti tukea, tietoa ja vertaistoimintaa, siis kaikkea sitä 
mikä tukee diabeteksen omahoitoa. Omalla toimin-
nallani toivon voivani tukea eteläpohjalaisten diabee-
tikkojen oikeuksia ja tuoda tyypin 1 diabeteksen hoi-
don näkökulmia kuuluviin. 

Toivon sinun, hyvä diabeetikko, muistavan, että diabetes on osa elämää. Toisinaan 
elämä ja tavallinen arki tuovat yllättäviäkin haasteita eteemme ja diabeteksen hoi-
toon. Silloin tarvitaan itsemyötätuntoa ja tsemppiä. Tarvitaan myös tukea ja kan-
nustusta, sitä me tarjoamme sinulle diabetesyhdistyksen kautta. 



Hallitus &
  Asiantuntijajäsenet 

Ota rohkeasti yhteyttä!

ETELÄ-POHJANMAAN DIABETES-
YHDISTYKSEN HALLITUS TOIMII 
vapaaehtoistyön voimalla. Yhdistysemme 
toiminta perustuu jäsentemme hyvin-
voinnin ja toiminnan ympärille. Taloude-
llisesti olemme jäsenmaksujen, tuki- ja 
avustusmaksujen sekä erilaisten hankera-
hoitusten varassa.
Vastaanotamme lahjoituksia yhdistyksen 
toimintaan, maksut voit suorittaa suoraan 
yhdistyksen tilille: FI63 5419 0140 0850 71.

VIRPI KANTH
puheenjohtaja
virpi.kanth@gmail.com 
040 779 2182

TIINA KANKAANPÄÄ
varapuheenjohtaja 
tiina.kankaanpaa@kurikka.fi 
040 139 1772

ANU HAKONIEMI
sihteeri
etelapohjanmaandiabetes@
gmail.com
040 545 0190

ESKO HAUKKALA
esko@haukkala.net
0500 662 180

TAPIO LAE
tapio@tapiolaeoy.com
044 036 3400

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

REIJA LAHTI
reiskunen@hotmail.com
044 366 7306 
(mukana 29.3.2022 saakka)

HELI HIETALA
hshietala@gmail.com 
040 745 9738

LASSE NYGÅRD
lasse.nygard@infucare.fi
040 681 8106

YHDISTYKSEN POSTIT
Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry 
c/o Anu Hakoniemi 
Alaanentie 55 
60800 Seinäjoki



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

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

EVIJÄRVI
•  Jalkahoito 45€
 JALKAHOITAJA SARI URPILAINEN 
 p.045 991 9767 
 jalkahoitaja-sari-urpilainen.com

ISOKYRÖ
•  10€ alennus jalkahoidosta  
 LAKEUDEN PUNAHILKKA,   

Hilkka Maunuksela 
 p. 040 586 5509
• 10%	alennus	palveluista	
 PARTURIKAMPAAMO    

KRUUSOOMAAKARI 
 p. 040 514 6971

KAUHAJOKI
•  10% alennus jalkahoitotuotteista
 JALKAHOITO LIIKKUVAT JALAT 
 p. 040 762 2757, liikkuvatjalat.fi

KAUHAVA
•  3€:n alennus /hlö Härmäläisestä 

Kylpyläpäivästä	(sis.kylpylä&buffet	
ruokailu)

 HÄRMÄN KYLPYLÄ 
 p. 06 4831 111, harmankylpyla.fi

•  10% alennus jalkahoidosta, fysio-
terapiasta	ja	hieronnasta

 FYSIO SILLANPÄÄ 
 p. 06 484 8070,  fysiosillanpaa.fi
•  Jalkahoito 45€
 JALKAHOITAJA SARI URPILAINEN 
 p.045 991 9767 
 jalkahoitaja-sari-urpilainen.com

KURIKKA
•  10% alennus lasten hiusten -  

leik kauk sesta 
 STUDIO WAU! 
 p. 050 446 4444,  varaa.timma.fi/ 

studiowau
•  40% alennus normaalihintaisista 

silmälaseista 
 SILMÄASEMA KURIKKA 
 p. 06 451 0900,  silmaasema.fi/toimi-

paikat/Kurikka/Silmaasema-Kurik-
ka?storeID=655

•  20% alennus normaalihintaisista 
tekstiileistä ja jalkineista

 KESPORT KURIKKA 
 p.020 741 4730 kesportkurikka.fi

LAPPAJÄRVI
•  10% alennus hoitolassa tehdyistä 

hoidoista
 HOITOLA HENNA
 p.050 313 8229  

hierontahoitolahenna.fi

Vinkki
Paikkakunnat tarjoavat erilaisia liikuntaetuja diabeetikoille, 
tarkista oman paikkakuntasi ”ERLI” saatavuus asuinpaikkasi 
kotisivuilta tai soittamalla liikuntatoimen sihteerille.



•  Jalkahoito 45€
 JALKAHOITAJA SARI URPILAINEN 
 p.045 991 9767 
 jalkahoitaja-sari-urpilainen.com

LAPUA
•  Jalkahoito 45€
 JALKAHOITAJA SARI URPILAINEN 
 p.045 991 9767 
 jalkahoitaja-sari-urpilainen.com

LEHTIMÄKI
•  5€ alennus jalkahoidoista
 JALKAHOITAJA HELENA KYTÖLÄ 
 p. 044 538 4191, helahoitola.com

SEINÄJOKI
•  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 jalkahoidoista
 SINFONIA, jalkahoitajat Kati Koivisto 

ja Sanna-Kaisa Tuohimaa 
 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
•  10% alennus elämäntaito- ja  

rentoutusvalmennuksesta
 LIFE COACH HELI HIETALA
 p.040 745 9738  

coach.helihietala@gmail.com

ÄHTÄRI
• 	1€	alennus	leffalipuista
 ÄHTÄRI SUN KINO 
 elokuviin.info
•  5€ alennus jalkahoidosta 
 JALKAHOITOLA TARJA PUSAA-
 POUKKA 
 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

Huom.
Paikallisten jäsenetujen lisäksi jäsenemme ovat oikeutettuja 
Diabetesliiton neuvottelemiin valtakunnallisiin jäsenetuihin! 
www.diabetes.fi/yhteiso/jasenedut



DIABETES 
ja hiilihydraatit

Tyypin 1 diabetesta sairastava monipis-
toshoitoa tai pumppuhoitoa käyttävä 
annostelee pikavaikutteista insuliinia 
aina syödessään hiilihydraattipitoista 
ruokaa tai välipalaa. Poikkeuksena ovat 
liikuntaa varten tankkaaminen, liian 
matalan verensokerin hoitaminen.

Tyypin 2 diabetesta sairastava voi syödä 
verensokerin hallintaa, sydänterveyt-

tä ja painonhallintaa edistävää ruokaa 
itselleen sopivasti soveltaen. Ateria-
tablettien käyttäjän on tunnistettava 
ateriakohtaisesti hiilihydraattien mää-
rä, koska tietty annos vastaa tiettyä hii-
lihydraattimäärää. Perusinsuliinihoi-
dossa aterioiden hiilihydraattimäärien 
on hyvä olla suhteellisen tasaisia, mut-
ta muuten se ei vaadi erityisiä muutok-
sia syömiseen.

Diabetesta sairastavan on hyvä opetella tunnistamaan 
hiilihydraatteja sisältävät ruoka-aineet. Myös ateriainsuliinin 
annostelu perustuu aterian hiilihydraattimäärään.

MURO

JOG
JOG

www.tampereendiabetesyhdistys.fi 

Yksi peruna
(kananmunan kokoinen)

¾ dl riisiä, makaronia
tai perunamuusia

Lasillinen maitoa (2 dl)
Jogurtti

- sokerillinen 1 dl
- maustamaton 2 dl

1 dl muroja
1 dl puuroa (veteen keitetty)

1/2 karjalanpiirakkaa

1 viipale leipää (n. 20-30 g )
1 näkkileipä

- noin puolet leivän painosta 
on hiilihydraattia

1 dl jäätelöä2 dl maustamatonta viiliä

Noin 10 g
hiilihydraattia1 hedelmä (100-130 g)

1/2 banaani (50-60 g)

2-3 dl marjoja
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VIILI



JOG

Sokeri, viljat, peruna, hedelmät, marjat ja maito sekä niistä 
valmistetut elintarvikkeet sisältävät hiilihydraatteja.

www.tampereendiabetesyhdistys.fi 

Hedelmät ja mehu Sokeri, hunaja, makeiset

2
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Leipä ja leivonnaiset

Puuro, murot, mysli

MaitotuotteetPalkokasvit
Peruna, riisi, makaroni, maissi

Marjat

Sisältää
hiilihydraatteja

SOIJA
SOY

VIILI

MURO

www.tampereendiabetesyhdistys.fi 

Kasvikset Kala

Siipikarja, munat

LihaJuusto

Kahvi, tee, light-mehu

Ei
hiilihydraatteja

Rasvat

Kala, siipikarja, liha, juusto, öljy ja kasvikset
eivät sisällä merkittävästi hiilihydraatteja.

2
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Diabetes lukuina

Estettävissä ja 
säästettävissä 
hyvällä 
hoidolla!

Tyypin 1 diabeteksen 
hoito maksaa vuodessa 
175,4 miljoonaa euroa, 
jos hoito toteutuu hyvin.

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

Tyypin 1 diabeteksen  
lisäsairaudet voivat nostaa 
kustannuksia 120,4 miljoonalla 
eurolla vuodessa.

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. 

+

–

HYVÄ HOITO
EHKÄISEE

LISÄ-
SAIRAUKSIA

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.
 
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. 

DIABETESTA 
SAIRASTAVIEN 

MÄÄRÄ
KASVAA

Tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riskiä lisäävät sukurasite, 
ylipaino, epäterveellinen syöminen, vähäinen liikkuminen, pitkä-
kestoinen stressi, unihäiriöt ja masennus. 

Hoidossa on suuria alueellisia eroja. Hoito ei toteudu yhdenvertaisesti, 
eivätkä hoitotulokset vastaa nykyaikaisen hoidon, lääkityksen ja 
teknologian antamia mahdollisuuksia. 

Riittämätön diabeteksen hoito altistaa vakaville lisäsairauksille silmissä, 
munuaisissa ja hermoissa sekä sydän- ja verisuonisairauksille ja masen-
nukselle. Elämänlaadun heikentymisen, ennenaikaisen kuoleman vaara. 

KATSO
RATKAISUJA

SEURAAVALTA
SIVULTA!

DIABETEKSEN RIITTÄMÄTÖN HOITO NOSTAA KUSTANNUKSIA.

DIABETEKSEN SAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET



Seinäjoen Alvar apteekki, Keskuskatu 5 60100 Seinäjoki
p. 010 5087610 

www.alvarapteekki.fi



Paikallistoiminta 2022

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 
Ilmajoki-halli.

ISOKYRÖ
Anne Kujala, p. 040 5269 168 
kujalaanne@gmail.com
Kuukauden ensimmäisenä keskiviikko, 
liikuntahallin kahviossa. Kesäkuukausina 
kokoonnumme ulkoillen laavulla yms.

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

KAUHAVA
Aira Lahti p. 040 5331 343 ja  
Kirsti Hirvelä p. 040 4712 535
Kuukauden ensimmäinen keskiviikko. 
Aijjoos tilat, Kauppatie 133F.

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.

Ota rohkeasti yhteyttä paikkakuntasi yhteyshenkilöön!

Facebook ryhmämme:
• Etelä-Pohjanmaan Diabetes
• Etelä-Pohjanmaan lapsidiabeetikot
• Ähtärin ja Soinin Diabeteskerhot



KRISTIINANKAUPUNKI
Terttu Wasenius p. 040 0714 580 ja  
Anneli Mäntylä p.040 5345 347
Kuukauden viimeinen maanantai. Perhe-
keskus, Lapväärtintie 10.

SEINÄJOKI
Katja Koivisto p. 044 9780 733
Esko Haukkala p. 050 066 2180
esko@haukkala.net
Alice Koivuaho p. 040 051 6995 
alice.koivuaho@gmail.com 
Kuukauden ensimmäinen maanantai 
(ei kesä – elokuulla) klo 18. Järjestötalo, 
Kalevankatu 2 – 4krs..

JÄRVISEUTU
Jouko Nuolikoski p. 044 5571 801 ja  
Sirpa Anttila p. 040 5180 105
Kerho kuukauden toinen keskiviikko. ent. 
matkahuolto, Järvikatu 5 Alajärvi.

LAPSIPERHEIDEN JA NUORTEN 
TAPAHTUMAT, SEKÄ TAPAAMISET 
erikseen ilmoitettuna aikana. Tiedotus 
verkkosivuilla, Etelä-Pohjanmaan lapsi-
diabeetikot ryhmässä ja suoraviesteinä 
jäsenille. 

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 toiminnasta, 
laita yhteystietosi ja ajatuksesi halli-
tuksen jäsenen tai yhdistyksen sähkö-
postiin.



Making your life easier: 
mylife™ YpsoPump® ja sovelluspohjainen  
CGM-integrointi

mylife™ Assist – Dexcom G6 jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) integrointi:
   Hyödyt pienestä, kevyestä ja intuitiivisesta1 insuliinipumpusta.
  Voit huomaamatta siirtää hoitotiedot älypuhelimeen ja tarkastella niitä sillä.
  Jatkuvan glukoosinseurannan tietoja voidaan käyttää mylife™ App -boluslaskimella.
  mylife™ App -sovellus antaa korkeita tai matalia glukoositasoja koskevia varoituksia.

Tilaa päivitykset: www.mylife-diabetescare.fi/loop

Ypsomed Oy // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala // info@ypsomed.fi //  
www.mylife-diabetescare.fi // Asiakaspalvelu: +358 800 98889

Vastuuvapauslauseke: Dexcom ja Dexcom G6 ovat Dexcom, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

1   Waldenmaier D. et al.: First User Experiences With a Novel Touchscreen-Based Insulin Pump System in Daily Life of Patients With Type 1 Diabetes 
Experienced in Insulin Pump Therapy. Journal of Diabetes Science and Technology. 2019;13(1):96-102. doi: 10.1177/1932296818785386.
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toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjan-
maan Muistiyhdistyksen, Diabetesyhdis-
tyksen sekä Sydänpiirin kanssa 2020–
2022.

Hankkeessa perehdytään aivoterveyden 
edistämiseen sekä lähestytään hyvinvoin-
tia ja aivoterveyttä tukevia teemoja käy-
tännönläheisellä tavalla. Muistisairauksis-
sa on samoja riski- ja suojatekijöitä, kuin 
diabeteksessa ja sydänsairauksissa. Hank-
keen toiminta suunnataankin henkilöille, 
jotka ovat kiinnostuneita oman terveyden 
edistämisestä tai joilla on diabetes, sydän-
sairaus tai alkavia muistipulmia. 

Hankkeessa on perustettu Muisti Mukana 
Menossa -kerhoja, jotka ovat kokoontu-
neet kuusi kertaa sovitun aikataulun mu-
kaisesti. Tämän vuoden aikana hankkees-
sa on valmistumassa työkirja, jonka avulla 
toimintaa juurrutetaan olemassa olevien 
kerhojen toimintaan.  

Vuoden 2021 loppuun mennessä hank-
keessa on ollut mukana 17 ryhmää ympäri 
Etelä-Pohjanmaata. Osallistujia on ollut 
139 henkilöä, joista diabetesta sairastavia 
82 henkilöä. 

HANKKEEN YHTEYSTIEDOT:
Päivi Niinistö-Mäkinen, hankevastaava.
puh. 050 438 8213, 
paivi-niinisto-makinen@muistiyhdistys.fi 

Heli Hietala, hanketyöntekijä.
puh. 050 32 3 3757, 
heli.hietala@muistiyhdistys.fi

Muisti Mukana Menossa -hanke 



Tapahtumat 2022
Yhdistys järjestää erilaisia matkoja ja 
tapahtumia itsenäisesti, sekä yhteis-
työssä muiden alueemme yhdistyksien 
kanssa. Koska poikkeustilanne jatkuu 
edelleen, emme ole pystyneet jokaisen 
tapahtuman kohdalla vielä suunnittele-

maan kalenterista toteutusajankohtaa. 
Päivitämme yhdistyksen kotisivuille 
etelapohjanmaandiabetes@gmail.com 
ajankohtaiset tapahtumat ja mahdolli-
set muutokset. Puhelimitse meidät ta-
voitat numerosta p.045 3169 250

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
29.3.2022 klo 18 

Yhdistyksen vuosikokous Järjestötalolla (Kalevankatu 2, 4krs, ) 
TERVETULOA! 

Vuosikokoukseen ennakkoilmoittautuminen pe 18.3.2022 mennessä 
etelapohjanmaandiabetes@gmail.com tai p. 045-316 9250. Kerrothan 
samalla osallistutko kokoukseen etänä vai paikanpäällä Järjestötalolla.

SEURAAVAT TAPAHTUMAT OVAT SAANEET PÄIVÄMÄÄRÄT 
ja toteutuvat tilanteen salliessa:

VIRKISTYSVIIKONLOPPU HÄRMÄN KYLPYLÄSSÄ 
9-10.4.2022
UUSIEN JÄSENTEN TAPAAMINEN  
21.5.2022
PERHEIDEN PÄIVÄ SÄRKÄNNIEMESSÄ  
17.6.2022
VAASA-UUMAJA-VAASA PÄIVÄRISTEILY  
2.8.2022
NUORTEN LEIRI  
9-11.9.2022

KAUHAJOKI



WANHAN AJAN PIKKUJOULUT! 
Wanhan ajan pikkujoulut marras-joulukuulla! tarkempi paikka, päivä ja aika selviää 
myöhemmin. Toteutetaan yhdistyksen jäsenille pikkujoulut. Tarjolla maukasta riisipuu-
roa sekä jouluista ohjelmaa. Pikkujouluihin ennakkoilmoittautuminen myöhemmin il-
moitetun aikataulun mukaisesti.

Tapahtumien	tarkemmat	sisällöt	ja	toteutumisen	päivitämme	verkkosivuillemme!

www.etelapohjanmaandiabetes.fi

ETELÄ-POHJANMAA DIABETES RY:N RISTEILY 2.8.2022

Lähde mukaan koko perheen päiväristei-
lylle Vaasasta Uumajaan uudella m/s Au-
rora Botnialla. Lähtö Vaasasta klo 13:15 ja 
paluu Vaasaan samana iltana klo 21:15. 
Risteilyn aikana pääset osallistumaan 
mielenkiintoisille asiantuntijaluennoille 
sekä nauttimaan laivan viihdetarjonnasta. 
Hintaan sisältyy iltapäiväkahvit ja välipala 
heti laivan lähtiessä, sekä paluumatkalla 
maukas saaristolaispöytä klo 17.15-18:45.

Tarkempi risteilyohjelma julkaistaan koti-
sivuillamme, Facebook-kanavillamme ja 
kerhoissa.

HINNAT: 

aikuiset  100€ 
12-17v  60€ 
6-11v 50€ 
0-5v  0€

Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry:n jäsenille 
20€:n alennus normaalihinnasta.

Sitovat ilmoittautumiset 30.6.2022 men-
nessä: etelapohjanmaandiabetes@gmail.
com tai p. 045-316 9250



 

 
LLAASSTTEENN  LLIIIIKKUUNNTTAALLEEIIRRII  

1177..--1199..66..22002222  ((99--1122--vvuuoottiiaaaatt))  

VVaarraallaann  UUrrhheeiilluuooppiissttoollllaa  TTaammppeerreeeellllaa  
 

Liikuntaleirillä liikutaan monipuolisesti sisällä ja ulkona. Leiri on 

tarkoitettu ensisijaisesti Länsi-Suomen alueen lapsille. Leirillä on mukana 

sairaanhoitaja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiriläisen omavastuuhinta on 170 € 
Hakulomake löytyy www.tampereendiabetesyhdistys.fi   
Täytä hakemus 1.5.2022 mennessä. 

 
Lisätietoja: 
puh. 050 576 3313  
pia.nykanen@tampereendiabetesyhdistys.fi 
www.tampereendiabetesyhdistys.fi 
 
Leirin järjestää:  
Tampereen Diabetesyhdistys ry 
 
 

Toiminta-alueemme  
lapset ovat tervetullei-
ta Tampereen seudun 
Diabetesyhdistyksen 
järjestämälle leirille!

8-paikkaiset
invataksit
24/7

Seinäjoki 044 788 8889
Isokyrö 0400 363 343
Vaasa 0440 363 320
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       Jokaisessa lehdessä on ollut 

hyödyllistä asiaa ja uutta tietoa ja 

kannustusta hoitaa itseään.”

        Koko lehti tuli 

taas luettua kannesta 

kanteen. Hyvä te!”

        Saan 

keskusteluun 

aiheita, voin 

opastaakin.”

Diabetes-lehti on diabeteksen hoidon ja ehkäisyn 

aikakauslehti, josta löytyy kiinnostavaa luettavaa 

diabetesta sairastaville, heidän läheisilleen, 

diabeteksen riskiryhmään kuuluville ja hoidon 

ammattilaisille. 

Lehti kannetaan kotiin kuusi kertaa vuodessa ja se 

ilmestyy myös verkossa diabeteslehti.diabetes.fi 

sekä äänilehtenä. Lehdellä on 187 000 lukijaa, joista 

120 000 lukee lehteä säännöllisesti. Kokonaisjakelu 

on noin 60 000 (LT 2018). Lehti on maan suurimpia 

järjestölehtiä.

-lehti 

mediakortti 2021 
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Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistys toivottaa kaikki uudet jäsenet tervetulleik-
si mukaan tapahtumiin. Lisäksi uusille jäsenille järjestetään vuosittain Uusien 
jäsenten tapaaminen, jossa kuulet yhdistyksen tapahtumista ja toiminnasta. 
Saat tapaamisen lähestyessä henkilökohtaisen kutsun tapahtumaan.

Jäsenhankinta 2022

Liityn 
jäseneksi

Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistyk-
seen ja tätä kautta Diabetesliittoon. Saat 
liittymisetuna vuoden 2022 Diabetesleh-
det ilmaiseksi, sekä jatkossa 6 numeroa 
jäsenetuhintaan 15,00€ ( jäsenyys+lehti 
v.2021 yhteensä 31,00€). Alle 15 vuoti-
aan puolesta jäseneksi merkitään isä, 
äiti tai holhooja. Pelkkä jäsenyys 16€

Liittymisen voit tehdä soittamalla 
Diabetesliiton jäsensihteerille p.050 310 
6611/arkisin klo 9-15 tai yhdistyksen ko-
tisivuilla www.etelapohjanmaandiabe-
tes.fi

Etelä-Pohjanmaan
Diabetes


