
 

 

YSTÄVÄ 2/2019 

Tiedotuslehti jäsenille 

 

 
 



 

Yhdistyksen sähköpostiosoite ja nettisivut: 

www.jarvenpaandiabetes.fi 

jsdiabetes@gmail.com 

Meidät löytää nyt myös Facebookista!  

Järvenpään seudun diabetesyhdistys ry 

Kannattaa tykätä ja seurata – pysyt menossa 

mukana! 

Järvenpään seudun diabetesyhdistyksen hallitus: 

Puheenjohtaja: Heli Alho-Mikkonen  
heli.alho-mikkonen@luukku.com 
 

Varapuheenjohtaja, jäsenasiat: Elina Kuivalainen 
elina.j.kuivalainen@gmail.com 
 
Sihteeri: Anita Korpinen 

anita.korpinen@edu.jarvenpaa.fi 

Kulttuurivastaava: Anna-Maija Salakka 

040-824 7262, maijasalakka@gmail.com 
 

Perheasioiden vastaava, taloudenhoitaja, tiedotus: Juha-Matti Muukkonen 

juhamatti.muukkonen@gmail.com 
 

Muut jäsenet: 

Eija Jordman 

Henry Chorin 

Timo Koivisto 
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PUHEENJOHTAJANTERVEISET 

Hei! Mitä sinulle kuuluu ja diabeteksellesi? Tänä vuonna maailman 
diabetespäivän 14.11.2019 teemana Suomessa on diabeteksen 
monimuotoisuus. Siitä meillä monella on varmasti kokemusta runsaasti. 
Diabetes on välillä kuin Kinder- yllätysmuna pääsiäisenä, koskaan et tiedä, 
miten se sinut yllättää, vaikka luulit olevasi varautunut sen moninaisuuteen. 

Yhdistyksemme järjestää diabetesviikolla Diabetes ja munuaiset luennon 
Järvenpäässä.  Järvenpää talolla 14.11.2019 järjestämme kaikille avoimen 
Omahoidossa jaksamisen luennon ja keskustelutilaisuuden kahvitarjoilun 
kera. Tuusulassa jaamme yhdessä Tuusulan diabeteshoitajan kanssa 
diabetestietoutta ja samalla on mahdollisuus mitata verensokeria.  
Tervetuloa mukaan! 

Alkuvuodesta yhdistyksemme hallituksen jäsenet ovat olleet monessa mukana 
jakamassa diabetestietoutta. Esimerkiksi toukokuussa 2019 yhdistyksemme 
lahjoitti Hyvinkään sairaalan lasten ja nuorten yksikölle vastasairastuneille 
diabeetikoille annettavaksi infopaketin, joka sisälsi mm. Oy Haima Ab- kirjan 
sekä Mulla on diabetes, mut se on ihan ok selviytymisoppaan nuoruusiän 
diabetesta sairastaville lapsille ja heidän läheisilleen. Infopaketin kustannuksiin 
osallistui myös Järvenpään Lions club Jean Sibelius. Huhtikuussa jaoimme 
diabetestietoutta Järvenpäässä Lionsien järjestämässä Autopäivässä. 
16.11.2019 hallituksemme jäsenet jalkautuvat tuttuun tapaan Järvenpään 
Prisma- keskukseen jakamaan diabetestietoutta. Tervetuloa tapaamaan 
meitä ja kertomaan omia kokemuksia diabeteksen moninaisuudesta! 

Tämä vuosi on tuonut toiminta-alueellemme Keski-Uudenmaan Soten ja nyt 
valinnanvapauskokelu on päättynyt. Diabeteksen hoito on kehittynyt valtavasti 
vuosien varrella, mutta valitettavasti hoito ei ole aina tasalaatuista. 
Jännittyneinä odotamme, mitä Keusote tuo tullessaan diabeetikon arkeen. 
Toivottavasti Keusoten -uudistus vaikuttaa positiivisesti eikä esimerkiksi 
heikennä eri hoitovälineiden saamisen mahdollisuutta.  

Suomen diabetestutkijat ja Diabetologit järjestävät yhdessä Duodecimin kanssa 
valtakunnallisen diabetespäivän 5.11.2019 Helsingissä. Päivä maksaa 60 e ja 
ohjelmassa on paljon erilaisia luentoja mm. Miten lihavuusleikkaus muuttaa 
diabeetikon elämää, Diabetes ja sydänterveys ja Suun terveys ja diabetes. 
Suosittelen päivään osallistumista. Myös Diabetesliitto on antamassa 
koululaisille mahdollisuuden oppia lisää diabeteksesta Diabetespelin avulla. 

Yhdistyksen toiminnasta ilmoittelemme sekä ilmaisjakelulehdessä että 
yhdistyksen Facebook sivuilla www.facebook.com/jarvenpaandiabetes ja 
nettisivuilla www.jarvenpaandiabetes.fi. Kannattaakin seurata ilmoittelua 
niistä. Otamme mielellämme vastaan edelleen ideoita tapahtumista, joita 
jäseninä haluatte meidän järjestävän. Niitä voi lähettää sähköpostiimme 
jsdiabetes@gmail.com. Yhden jäsenemme toive oli luento diabeteksesta ja 
munuaisista, joka nyt siis toteutuu. Syksyn aikana jatkamme myös yhteistyötä 
paikallisten Lionsien kanssa, mistä infoamme myöhemmin. 

Ystävällisin syysterveisin  Heli Alho-Mikkonen   puheenjohtaja 



VOIMAVAROJA OMAHOITOON   

AVOIN LUENTO- JA KESKUSTELUTILAISUUS KAIKILLE 

DIABEETIKOILLE 

Torstaina 14.11.2019 KLO 18:30-20 

JÄRVENPÄÄ- TALO, KOKOUSTILA 3, Hallintokatu 4 Järvenpää 

 

 

 

 

 

TULE MUKAAN KESKUSTELEMAAN JA SAAMAAN VERTAISTUKEA 

SEKÄ MAHDOLLISESTI UUSIA KEINOJA OMAHOIDOSSA 

JAKSAMISEEN! 

TILAISUUS ON MAKSUTON, KAHVITARJOILU 

 

JÄRJESTÄJÄ: JÄRVENPÄÄN SEUDUN DIABETESYHDISTYS SEKÄ 

DIABETESLIITTO 

 

 

 

 



 

  

JÄRVENPÄÄ- talo ,Hallintokatu 4 Järvenpää 

Perjantaina 11.10.2019 klo 19 

Samuli Edelmannin rakastettu Vaiheet-albumi saa jatkoa, kun Vaiheet 2 -levy 
ilmestyy. Uusi albumi perustuu edeltäjänsä tavoin Samuli Edelmannin isän 
Toni Edelmannin säveltämiin lauluihin. Levyn tuottaa edellisen tavoin Leri 
Leskinen, instrumentaatioista sekä sovituksista vastaavat Jukka Perko ja Matti 
Paatelma. Levyllä kuultavat kappaleet ovat Toni Edelmannin sävellyksiä, 
tekstit ovat pääosin eurooppalaisten runoilijoiden. Tällä kertaa mukana on 
myös suomalaisia tekstejä muun muassa Arto Melleriltä, Einari Vuorelalta ja 
Aale Tynniltä. Vaiheet-konserttisalikiertueelle Samuli Edelmann lähtee Jukka 
Perkon ja Matti Paadelman säestämänä.  

Kesto noin 2,5 tuntia. 

Järvenpään seudun diabetesyhdistys on varannut jäsenilleen rajoitetun 

määrän lippuja, joiden omavastuu osuus on 24,50 e. Enintään 2 lippua/jäsen. 

Varaukset Anna-Maija Salakka 040-824 7262. Lippujen omavastuu osuus 

maksetaan yhdistyksen tilille tilinumero FI 58 1064 3007 2030 08 ennen lipun 

noutoa. Lisää viitteeksi maksuun: 1442599. Lippujen nouto sovitusti Anna-

Maijalta. 



 

 

 

 
JÄRVENPÄÄ- talo ,Hallintokatu 4 Järvenpää 

Torstaina 21.11.2019 klo 19 

Laura Voutilainen lähtee paljon toivotulle joulukiertueelle yhdessä Higher 

Ground kuoron kanssa. 

Laura Voutilainen nähdään Minun Tähteni -nimisellä joulukiertueella yhdessä 
Hanna-Maria Heleniuksen johtaman Higher Ground -kuoron kanssa. 
Joulukiertue tulee tarjoilemaan monitahoisen ja ainutkertaisen kokemuksen.  

Järvenpään seudun diabetesyhdistys on varannut jäsenilleen rajoitetun 

määrän lippuja, joiden omavastuu osuus on 27e. Enintään 2 lippua/jäsen. 

Varaukset Anna-Maija Salakka 040-824 7262. Lippujen omavastuu osuus 

maksetaan yhdistyksen tilille tilinumero FI 58 1064 3007 2030 08 ennen lipun 

noutoa. Lisää viitteeksi maksuun: 1442609. Lippujen nouto sovitusti Anna-

Maijalta. 

DIABETES JA MUNUAISET LUENTO 

JUST Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus.  
Lääkärinkuja 1 04410 Järvenpää 
   

Järvenpään terveyskeskuksen diabeteshoitaja luennoi 

viikolla 46 Järvenpään uudessa sosiaali- ja 

terveyskeskuksen kokoushuoneessa.  

Tarkempi aika ja paikka infotaan myöhemmin yhdistyksen netti- ja 
facebook- sivuilla sekä ilmaisjakelulehdessä. 

 



TERVETULOA MUKAAN YHDESSÄ MUIDEN DIABEETIKOIDEN 

JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ KANSSA LAPSIPERHEIDEN 

PIKKUJOULUIHIN 30.11.2019 KLO 15 JÄRVENPÄÄN VOLTTI 

TEHTAALLE.  

Pykäläkatu 3, 04430 Järvenpää.  

 

 

 

Pikkujoulujen kokonaiskesto on 2h 15min, johon kuuluu 1h 30min temppuilua 
Volttitehtaan liikuntatilassa ja 45 min varaus tarjoilutilaan. Pikkujouluihin 
kuuluu tarjoilu, johon kuuluu jäätelö, sipsejä ja karkkia. Juomaksi tarjoamme 
mehua ja vettä.  

Liikuntaosuus ei sisällä ohjausta. Huomioithan, että turvallisuussyistä 
Volttitehtaalla alle 8-vuotiaat temppuilevat yhdessä huoltajan kanssa (esim. 
synttäreillä yksi huoltaja kolmea alle 8v lasta kohden). 

VASTUU 

Volttitehdas ei ole vakuuttanut pikkujouluihin osallistujia, vaan jokainen 
osallistuja huolehtii omasta tapaturmavakuutuksesta. Vähintään yhden 
huoltajan tulee olla paikalla koko pikkujoulujen ajan! Liikuntatilassa vieraat 
ovat huoltajan vastuulla. Pikkujoulujen aikana liikuntatila on avoinna myös 
muille kävijöille. 
 
Pikkujouluihin voi saapua paikalle noin 5-10 min ennen tapahtumaa. 
 
Pukeutuminen: Volttitehtaan pikkujouluihin pukeudutaan aina 
liikuntavaatteisiin (esim. joustavat housut tai shortsit ja t-paita, ei farkkuja). 
Liukkaat sukat kielletty turvallisuussyistä. 
 

Sitovat ilmoittautumiset 21.11 mennessä Anna-Maija Salakka 040-824 7262 

tai jsdiabetes@gmail.com. Retki on ilmainen.  

 



TERVETULOA MUKAAN KIIPEILEMÄÄN YHDESSÄ MUIDEN 

DIABEETIKOIDEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ KANSSA 5.10.2019 KLO 14 

TALMAN ACTIVE PARK SEIKKAILUPUISTOON! 

 

Talman kiipeilypuistossa on kuusi eritasoista rataa, joista jokainen kulkee eri 
korkeudessa. Erilaisia esteitä radoilla on yhteensä 85 kappaletta. Helpoin rata 
on tarkoitettu lapsille ja kulkee aivan maanpinnan yläpuolella. Haastavin rata 
kulkee jopa 12m korkeudessa. Kiipeilypuiston sydäminä toimivat kaksi yli 
200m pitkää vaijeriliukua, jotka lähtevät Werneri Parkin yläpuolelta ja päätyvät 
aina perherinteeseen asti. Painoa pisimmälle vaijerilu’ulle menijällä tulee olla 
vähintään 40kg, lyhyemmillä liu’uilla ei ole alipainorajaa. Radoilla on ZAZA-2 
jatkuvavarmisteinen turvajärjestelmä joka on helppokäyttöinen ja aukoton. 
Asiakas on kytkettynä turvavaijeriin radan alusta radan loppuun. 

Kakkos- ja kolmosradalla on uutuutena perheen pienimmille yhteensä 14 mitä 
erikoisempaa uutta estettä. Skidizipistä eli lasten pitkästä vaijeriliu’usta (ei 
painorajaa) joka kulkee hauskasti Werneri Parkin yli. Muita uusia esteitä ovat 
Jopo-pyörä vaijerilla, palloliuku, kierreportaat, juustoseinä ja taikaovet. 

Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2019 mennessä  Anna-Maija 040-824 7262 tai 

jsdiabetes@gmail.com. Retken omavastuu kiipeily kaikille radoille iästä 

riippumatta 10€ /henkilö (sisältää pääsyn Werneri Parkkiin) ja kantorata (alin 

taso radalla) omavastuu 5€ (sisältää pääsyn Werneri Parkkiin). Retki 

maksetaan ennen retkeä yhdistyksentilille                                             

tilinumero FI 58 1064 3007 2030 08. Lisää viitteeksi maksuun: 1442612 

mailto:jsdiabetes@gmail.com


Ohjeita seikkailijalle  

ALUKSI: 

Seikkailupuistoon tulijat saavat kiipeilyvaljaat ja kypärän. Omia valjaita ei voi 
käyttää. Ohjaaja opastaa valjaiden pukemisessa. Suositellaan käsineiden 
käyttöä kiipeillessä. Meillä on myynnissä hyvin kiipeilyyn soveltuvia käsineitä 
3,5eur/pari. Seikkailuradan hintaan kuuluu myös werneriparkki. 

Ensin varsinaisille radoille lähtöä katsotaan 15 minuuttia kestävä opetusvideo. 
Tämän jälkeen tutustutaan perehdytysradalla turvajärjestelmään ja valjaiden 
käyttöön. Lisäksi jokainen seikkailija tutustuu turvaohjeisiin. 

Talmassa on jatkuvavarmisteinen turvajärjestelmä. Eli et voi missään 
vaiheessa irrottautua turvavaijerista seikkailun aikana. Kolmannesta radasta 
alkaen pituusvaatimus 130 cm. Alle 130cm ainoastaan aikuisen kanssa. 
Ykkösrata soveltuu perheen pienimmille, kakkosradalle voi mennä 110cm 
pituiset seikkailijat. 

Poista kaikki ylimääräiset esineet kuten korut, sormukset, huivit ym .Pitkät 
hiukset on sidottava kiinni. Radoille ei saa mennä sairaana eikä päihtyneenä. 
Testiradan läpäisyn jälkeen on valmis seikkailemaan. 

RADAT: 

Tasanteilla saa olla enintään 3 henkilöä kerrallaan. Tehtävissä enintään 1 
henkilö kerrallaan. Vaijeriliussa enintään yksi henkilö. Vaijeriliukuun ei saa 
lähteä ennen kuin edellä mennyt on kokonaan poistunut 
laskeutumistasanteelta. Painoa pisimmälle vaijerilu’ulle menijällä tulee olla 
vähintään 40kg, lyhyemmillä liu’uilla ei ole alipainorajaa. 

PUKEUTUMINEN: 

Pukeudu säänmukaisiin vaatteisiin, joissa on mukava liikkua. Umpinaiset ja 
matalakantaiset kengät soveltuvat parhaiten radoilla liikkumiseen. Talma ei 
vastaa vaatteiden likaantumisesta. 

YLEISTÄ: 

Seikkailuranneke oikeuttaa seikkailuun kaikilla radoilla. Voimassa ostopäivän 
ajan. Turvavarusteita ei saa viedä pois seikkailupuiston alueelta eikä luovuttaa 
toiselle henkilölle. Seikkailijan tulee huolehtia käyttämistään varusteista. Kun 
et ole radoilla, pidä turvalaitteet joko kädessä tai turvavaljaiden vyöllä. Valjaat 
on syytä riisua pois wc:ssä käynnin ajaksi. Pyydä ohjaajaa varmistamaan 
valjaiden kiinnitys, kun puet ne taas päällesi. Tupakointi on sallittu 
seikkailupuiston alueella ainoastaan sille merkityllä alueella. Seikkailijan 
enimmäispaino 130 kiloa. Raskaana oleville ei suosittele seikkailurataa.      
Lähde: http://www.talmaski.fi/kesa/ 



 

 

Diabetesvastaanotot ja hoitotarviketilaukset 

 

Diabetesvastaanottojen asiakkaita ovat kaikki insuliinihoitoiset diabeetikot. 

Diabeteshoitajien vastaanotolla keskustellaan omahoidon keinoista ja 

tavoitteista, insuliiniin liittyvistä kysymyksistä ja tarkistetaan hoitovälineet. 

Ajanvaraus, asiointi 09 2719 3270 

 
Ajanvaraus toimii takaisinsoittoperiaatteella, jolloin takaisinsoittopyynnön voi 
jättää mihin kellon aikaan tahansa. Takaisinsoitto tapahtuu ma–pe 12.00–
13.00. Sähköinen asiointi on mahdollista. Tee sopimus 
diabetesvastaanotolla. 

Hoitotarvikkeiden luovutus  

Hoitotarviketilauksen voit tehdä sähköisellä lomakkeella. Lomakkeen 
häiriötilanteissa jätä viesti numeroon 040 315 3248. 

Insuliinipumpputarvikkeet on hyvä tilata kolmen viikon toimitusajalla. 
Hoitotarvikeasioissa on mahdollista saada ohjausta ja neuvontaa numerossa  
040 315 3248. Tarvikkeiden jakelusta vastaa Posti. 

Silmänpohjakuvaukset  

Silmänpohjakuvauskäytäntö on muuttunut v. 2017 alusta. Varmista käyntisi 
yhteydessä kuvauslähetteesi voimassaolo. Silmänpohjakuvausten tiheys 
määräytyy sairauden ja lääkärin arvion mukaan aiempien kuvauslausuntojen 
perusteella. 

Kun sinulle on tehty lähete silmänpohjakuvaukseen, varaa aika HUS 
kuvantamisesta. Vastauksen kuvauksesta saat hoitavalta lääkäriltä 
vastaanottokäyntisi yhteydessä tai OmaKannasta. 

 

https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/jarvenpaa/AnonyymiHakemus/Aloita/Hoitotarviketilaus


 

TUUSULAN DIABETESHOITAJAN VASTAANOTTO               

Diabeteshoitaja hoitaa ensisijaisesti tyypin 1 diabeetikkoja, sekä osaa 

tyypin 2 diabeetikoista. Hänen tehtävänsä on antaa diabeetikoille, heidän 

läheisilleen sekä riskiryhmiin kuuluville tietoa sairaudesta ja lisätä taitoja 

sen hoitamiseen. Diabeteshoitaja tukee, neuvoo ja ohjaa asiakasta 

sairauden eri vaiheissa yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. 

Diabeteshoitaja toimii muiden diabeetikoita hoitavien ammattilaisten 

kouluttajana ja konsulttina. 

Ajanvaraus ja neuvonta yhteyshenkilöltä tai p. 0987183900 

MA, KE, PE kello 8.00 - 8.30 sekä MA - PE kello 12 - 13 tai 

kiireettömän hoidon puhelinpalvelusta ma-to klo 10-15 ja pe 

klo 10-14 p. 09-8718 3920. Vastaanotto pääterveysasemalla 

os. Hyryläntie 13. 

Diabetestarvikkeiden nouto Keskusvarastolta, Tuusulan 

pääterveysasema, Hyryläntie 13 A-ovi 1.kerros MA, KE, TO kello 

10.00 – 12.00, TI kello 15.00 – 18.00, perjantaina suljettu. Puhelinaika 

ma-to klo 8-10 p. 0987183710. 

Hoitotarvikkeet voi tilata etukäteen MA – TO kello 8.00 – 10.00 puhelimitse 

numerosta 09 8718 3710 tai sähköpostilla varasto@tuusula.fi 

Insuliinipumpputarvikkeet on tilattava etukäteen, toimitusaika noin 2-3 

viikkoa 

Jokelan ja Kellokosken sosiaali- ja terveysasemille välitetään 

hoitotarvikkeita kahdesti viikossa, tilaukset keskusvaraston kautta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

DIABETESTIETOUTTA JAKAMASSA 

  

Kuva huhtikuulta Autopäivältä Järvenpäästä. 

 

TUUSULAN TERVEYSASEMA  

Hyryläntie 13, 04300 TUUSULA 

Tuusulan terveysaseman diabeteshoitaja ja hallituksemme 
jäsen Timo Koivisto jakavat diabetestietoutta viikolla 46. 
Samalla on mahdollisuus verensokerin mittaukseen 
Tarkempi aika ja paikka infotaan myöhemmin yhdistyksen 
netti- ja facebook- sivuilla sekä ilmaisjakelulehdessä. 

  


