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Keski-Suomen
Diabetesyhdistys

Yhdistys on perustettu 7.1.1955. 
Toiminnan tarkoituksena on väli  ää 
oikeaa tietoa diabeteksesta, tukea 

diabee  kon itsehoitoa, järjestää  laisuuksia ja tapahtumia, käydä vuoropu-
helua terveydenhuoltohenkilöstön kanssa, valvoa diabee  kkojen etuja ja 
pitää pää  äjiä ajan tasalla diabee  kkoja koskevissa asioissa.

Yhdistys järjestää luento  laisuuksia, asiantun  ja-iltoja, kerho- ja virkistys-
toimintaa. Toimintaan kuuluu myös yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa. 
Keski-Suomen Diabetesyhdistys jakaa Diabetesliiton  edotus- ja valistusma-
teriaalia ja yhdistyksen omaa jäsen  edote  a. Jäsen  edote lähetetään ker-
ran vuodessa yhdistyksen jäsenille, toimialueen kaikkiin hoitopisteisiin sekä 
diabee  kkojen hoitoon ja ohjaukseen osallistuville henkilöille. Ajankohtai-
nen  edotus tapahtuu yhdistyksen ko  sivujen ja Jäsenlinkki -sovelluksen 
kau  a. Yhdistyksen toiminta-alue  a ovat Hankasalmi, Jyväskylä, Joutsa, 
Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.

YHTEYSTIEDOT 
045 848 4230 | www.ksdiabetes.   | hallitus@ksdiabetes.  . Yhdistyksen 
toimisto sijaitsee Kansalaistoiminnankeskus Matarassa: Matarankatu 4 
[huone 361, 3. krs], 40100 Jyväskylä. Toimistosta saa esi  eitä, diabetes-leh-
 ä, vertaistukea ja henkilökohtaista opastusta esim. ne  stä  la  avien tuot-

teiden ostoon. Toimisto on avoinna tarvi  aessa ja erikseen ilmoite  avina 
teemapäivinä.

HALLITUS sähköpos  t: etunimi@ksdiabetes.  
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Jyväskylän jalkaterapiassa Sinua palvelevat Tiina ja Anniina 

Yksilölliset jalkojenhoidot 
Sisään kasvaneen kynnen oikaisuhoidot 
Alaraajatutkimukset- ja harjoitusohjelmat 
Yksilölliset tukipohjalliset ja silikoniortoosit  

 
Tervetuloa jalkaterapiaan! 

Väinönkatu 30 (5. kerros), 40100 Jyväskylä  
014 4499160  |  jalkaterapia@jkljalkaterapia.  

OHJELMASSA 2020

Maaliskuu
26.3. klo 18.00 asiantun  ja-ilta: ”Diabee  kon omahoito”, Kivistön työväen-
talolla, Vaajakosken  e 29, 40400 Jyväskylä.
Huh  kuu
16.4. klo 18.00 yhdistyksen kevätkokous Kivistön työväentalolla, Vaajakos-
ken  e 29, 40400 Jyväskylä.
Toukokuu
10. - 16.5. Hyvinvoin  matka Pärnuun
15. - 17.5. Himoksen mökkiviikonloppu
Elokuu/syyskuu
Lä  äha  ujunalla Ähtärin eläintarhaan ja Tuuriin, ajankohta tarkentuu myö-
hemmin.
Marraskuu   
5.11. klo 18.00 yhdistyksen syyskokous, Kivistön työväentalolla, Vaajakos-
ken  e 29, 40400 Jyväskylä.
Joulukuu
1.12. Pikkujoulut



PUHEENJOHTAJALTA
Hei, uusi vuosi on alkanut diabeteksen osalta näkyväs  . Paikallisessa sano-
malehdessä on ollut kannano  oja diabee  koiden hoitotarvikkeisiin, hoitoon 
ja tasavertaisuuteen. On hyvä, e  ä diabetes-aiheet saavat mediassa  laa ja 
keskustelua käydään näkyväs  . Näin muutos parempaan on mahdollinen.

Diabee  kolle omahoito on tärkein hoitomuoto. Se vaa  i  etoa ja taitoa 
sekä pitkäjänteistä hoidon toteu  amista vuoden jokaisena päivänä, ilman 
lomia. Siksi on erityisen tärkeää, e  ä diabee  kot saavat omahoitoon riit-
täväs   nykyaikaisia välineitä, jo  a jaksaisi itsestään huoleh  a. Tarvi  avat 
hoitovälineet tulee olla kaikille saatavilla tasa-arvoises   ja oikeudenmukai-
ses  , asuinpaikasta, iästä tai diabetestyypistä riippuma  a. Kurjaa todeta, 
e  ä näin ei kuitenkaan Keski-Suomessa ole.

Osa diabee  koista ei pääse seurantakäynneille eikä saa hoidonohjausta, 
osa joutuu edelleen hoitamaan itseään vanhahkoilla ja rii  ämä  ömillä 
hoitovälineillä. Alueelliset erot ovat suuret ja käytännöt hoitotarvikkeiden 
myöntämisessä vaihtelevat, ainakin kudossokerin sensoroinnin ja insuliini-
pumppujen osalta, vaikka tutkimusten mukaan uuden tekniikan hyödyn-
täminen diabeteksen hoidossa on osoi  autunut vaiku  avaksi ja kustan-
nustehokkaaksi. Muun muassa säästöistä johtuen tyypin 2 diabee  koiden 
tarvitsemien verensokerimi  areiden ja -liuskojen saatavuu  a on en  stä 
enemmän rajoite  u. Joillakin paikkakunnilla hoitotarvikkeita ei anneta tyy-
pin 2 diabee  koille enää lainkaan. Miten silloin voi toteu  aa omahoitoa? 
Kenen etu on, e  ä hoitovälineitä ei anneta rii  äväs  ? Miksi tasa-arvoinen 
Suomi kohtelee eriarvoises   diabee  koita? Tutkimustenkin mukaan, diabe-
teksen hyvä hoito on paras tapa ehkäistä kalliita lisäsairauksia, jotka yli kak-
sinkertaistavat hoidon kustannukset. Hyvä säästämiskeino on sokeritasapai-
non parantaminen, eli hyvä omahoito.

Diabeteksen hoito tulisi keski  ää osaamiskeskuksiin, joissa keskitytään ko-
konaisvaltaiseen diabeteksen hoitoon. Omahoidon tueksi tarvitaan lisää 
koulute  uja diabeteshoitajia ja diabeteslääkäreitä. Nyt vastaano  oaikoja 
ei ole saatavilla rii  äväs   lääkäreille tai hoitajille, eikä liioin aikoja ravit-
semusterapeuteille, psykologeille, fysioterapeuteille tai jalkojenhoitajille, 
ennaltaehkäisystä puhuma  akaan! On rahan hukkaan hei  ämistä, e  ä 
diabeteksen hoitoon ei resursoida rii  äväs   henkilöstöä ja osaamista. Hy-
vin hoide  u diabetes on aina halvin diabetes, ihan kaikille. 



JÄSENYYS JA TUKI 
Jäseneksi voi lii  yä lataamalla Jäsenlinkki -sovelluksen ja täy  ämällä siellä 
olevan kaavakkeen, tai Diabetesliiton ne   sivuilla osoi  eessa:
h  ps://www.diabetes.  /yhteiso/liity_jaseneksi

• Alle 15-vuo  aan puolesta varsinaiseksi jäseneksi merkitään huoltaja
• Lii  ymällä diabetesyhdistyksen jäseneksi liityt samalla Diabeteslii  oon

Jäsenmaksu 2020 
Henkilöjäsenmaksu on 18,00 €/varsinainen jäsen.

Lii  ymisetu 
Uusi, jäsenmaksunsa maksanut jäsen saa Diabetes -lehden maksu  a liit-
tymisvuoden loppuun saakka (lii  ymisetu on kertaluonteinen ja sen saa 
ensimmäisen kerran lii  yessään). Loka-, marras- ja joulukuussa lii  yneet 
jäsenet saavat Diabetes -lehden maksu  a lii  ymisajankohdasta alkaen seu-
raavan kalenterivuoden ajan. Seuraavina vuosina yhdistyksen jäsen voi  la-
ta Diabetes -lehden edulliseen jäsenetuhintaan 15,00 €/v.

Tue toimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeute  u vastaano  amaan avustuk-
sia, lahjoituksia ja testamen  eja. Tilinumero IBAN: FI08 5089 0510 0049 41.

Kati L akso, puhe nj h j

Toivon e  ä tästä uudesta vuosikymmenestä tulee diabee  kolle iloinen 20-
luku, jossa yhteiskunta mahdollistaa hyvän omahoidon, säännölliset lääkäri- 
ja hoitajakäynnit, ennaltaehkäisyyn panostetaan ja sairauden ympärillä oleva 
s  gma poistuu. Vuosikymmenten vuosikymmen, jossa tasa-arvo kukoistaa. 

Meidän yhdistyksemme valvoo diabee  koiden yhteiskunnallisia etuja, 
otamme julkises   kantaa ja puhumme diabee  koiden puolesta, niidenkin, 
jotka eivät itse jaksa. Tapahtumia ja vertaistukea toteu  aa ak  ivinen halli-
tus sekä pieni osa jäsenistöstä. Diabeteksen hyväksi toimivat myös paikal-
liset yhteistyökumppanit. Meitä vapaaehtoisia tarvitaan. Tule sinäkin mu-
kaan nykyaikaiseen yhdistystoimintaan!

Tasaisia verensokereita toivo  aa,



KOKOUKSET 2020 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 16.4.2020 klo 18.00 
Kivistön työväentalolla, Vaajakosken  e 29, 40400 Jyväskylä. Kokouskahvit 
tarjolla klo 17.30 alkaen.

Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkasta-

jaa ja ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2019 toimintakertomus,  linpäätös ja  lintarkasta-

jan lausunto
6. Päätetään  linpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntä-

misestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Päätetään yhdistyksen sääntöjen muu  amisesta
8. Muut asiat
9. Kokouksen pää  äminen

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 5.11.2020 klo 18.00 
Kivistön työväentalolla, Vaajakosken  e 29, 40400 Jyväskylä. Kokouskahvit 
tarjolla klo 17.30 alkaen.

Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkasta-

jaa ja ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021
6. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2021
7. Yhdistyksen toimihenkilöiden vuoden 2021 palkkioista pää  äminen
8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorois-

ten  lalle toimintavuosille 2021-2022
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan 

vuoden 2021  lejä ja hallintoa
11. Muut asiat
12. Kokouksen pää  äminen





Kirjoita hakuken  ään ”jäsenlinkki” ja paina kuvassa näkyvää kuvake  a.

JÄSENLINKKI mobiilisovellus
Jäsenlinkistä saat puhelimella käteväs    etoa yhdistyksen tapahtumista ja 
muusta toiminnasta. Nyt jäsenlinkkiin on lisä  y uutena vain yhdistyksen 
jäsenille tarkoite  u jäsenosio, johon kirjautumiseen tarvitsee sähköpos  n. 
Jäsenosiosta löytyy videopätkiä liikunnasta, lasten hoitoväline-esi  elyjä 
sekä vinkkejä diabee  kkolasten isovanhemmille. Videosisältöä on tarkoitus 
jatkossa lisätä ja ideoita toivotuista aiheista otetaan mielellään vastaan.

Lataa sovellus  AppStoresta (iPhone)  tai  Googlen Play Kaupasta (Android).



Kun olet saanut asenne  ua sovelluksen, pääset tutustumaan yhdistyksen 
toimintaa ja lii  ymään halutessasi jäseneksi.

Vain jäsenille tarkoite  uun osioon pääset kirjautumaan painamalla ensin 
D-klinikka -kuvake  a ja sen jälkeen Videot -kuvake  a. Kun kirjaudut ensim-
mäistä kertaa, paina ”Tilaa uusi salasana” -linkkiä, ja seuraa sovelluksen an-
tamia ohjeita. HUOM: syötä sama sähköpos  osoite, jonka olet antanut jäse-
neksi lii  ymisen yhteydessä. Kun olet saanut sähköpos  isi salasanan, syötä
jäsennumero tai sähköpos  osoite ja salasana niille vara  uihin ken   in.

Jos et pääse kirjautumaan sovellukseen, ole yhteydessä Diabetesliiton jäse-
nasiainhoitajaan: jasenasiat@diabetes.   | 050 310 6611.

Kirjautumisen jälkeen avautuvasta näkymästä, Videot -kuvake  a klikkaa-
malla pääset katsomaan videosisältöjä. Kirjautuminen tarvitsee tehdä vain 
kerran, sovellus muistaa käy  äjän jatkossa.



PERHEKERHO - Vertaistukea ja toimintaa koko perheelle 
Perhekerho järjestää tapahtumia, retkiä, luentoja ja  laisuuksia keskuste-
lulle ja perheen yhteiselle toiminnalle muutaman kerran syys- ja kevätkau-
dessa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet koko perheen 
voimin. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan tukemaan taloudellises   
perheiden osallistumista tapahtumiin. Tiedotamme perheiden toiminnasta 
pääasiassa sähköpos  n, perhekerhon Facebook- sekä Whatsapp-ryhmän 
avulla, ja lisäksi yhdistyksen ne   sivuilla sekä Jäsenlinkki-sovelluksessa. 

Perhekerhon toiminnan suunni  eluun ja järjestämiseen otamme myös mie-
lellämme mukaan uusia ihmisiä! 

Vertaistoiminnan kau  a saa  e:
• käytännöllisiä vinkkejä arkeen
• uu  a ajankohtaista  etoa
• kannustusta ja tukea jaksamiseen
• uusia ystäviä ja mukavia ak  vitee  eja perheelle

KEVÄÄN 2020 alustava ohjelma 

Huh  kuu
Huvia ja hyötyä lapsille sekä aikuisille. Luvassa aikuisille   etoisku / luento 
kiinnostavasta aiheesta sekä mahdollisuus keskustelulle, lapsille samaan ai-
kaan omaa mukavaa tekemistä. Lisä  etoja lähempänä.
Kesäkuu
La 13.6. Ulkoilupäivä Laajiksen Seikkailupuistossa. Perheen isommille lu-
vassa mahdollisuus kiipeilyyn ja seikkailuun, sekä perheen pienimmille 
Hupimaan pomppulinnat, polkuautot ym. Yhdistys tarjoaa eväät seikkailun 
lomassa sekä alennuksen sisäänpääsymaksusta. Lisä  etoja ja ilmoi  autu-
minen lähempänä!

Ilmoi  audu sähköpos  listalle tai Whatsapp-ryhmään yhteyshenkilön kau  a! 
Näin pysyt parhaiten ajan tasalla tapahtumista.

Perhekerhon yhteyshenkilö:
Elisa Huovila
0445100530 | elisa@ksdiabetes.  
Facebook: Keski-Suomen Diabetesperhekerho



J a l k a h o i t o l a  

Sari Hannele 
040 960 9420 

Raivaajan e 1, Palokka (S-Marke n kiinteistö) 
www.jalkahoitolasarihannele.com 

jalkahoitola.sarihannele@gmail.com 

SENIORIKERHO
Yhdistyksen seniorikerho on avoin kaikille jäsenille. Kerho kokoontuu Ra-
vintola Mirkan kabine  ssa, Tapionkatu 4, 40100 Jyväskylä. Kokoontumiset 
keskiviikkoisin alla maini  uina päivinä klo 13.00. Kerhossa on lämmin tun-
nelma ja tarjolla pientä välipalaa.

Kevät 2020
22.1. Keski-Suomen Munuais- ja maksayhdistyksen vierailu
19.2. Kuuloliiton vierailu 
18.3. ”Suojaa rahasi huijareilta”, Poliisin vierailu
22.4. Ravitsemusasiantun  jan vierailu 

Syksy 2020
19.8. Astma- ja allergiayhdistyksen vierailu
23.9. Reumayhdistyksen vierailu
21.10. Senioritalojen esi  ely
18.11. Seniorikerhon pikkujoulut

Yhteyshenkilöt: Maija-Liisa Hinkkanen p. 0400861037 ja Kaarina Tarvainen.

Lämpi ästi erv uloa uk an t nt !



HYVINVOINTIMATKA Pärnuun                 

Hintaan 395 € sisältyy bussikuljetukset alkaen Jyväskylän Harjukadun  -
lausajolaiturista (sama bussi koko matkan ajan, matkatavarat voi jä  ää 
bussiin laivamatkojen ajaksi), ajetaan Joutsan kau  a satamaan, laivamat-
kojen aikana ruokailut laivalla. Majoitus 2hh (1hh lisä 60 €), täysihoito (aa-
miainen noutopöydästä, lounas ja päivällinen jälkiruokineen tarjoillaan 
pöy  in), lääkärintarkastus, 12 hoitoa ohjelman mukaises  .

Ilmoi  autuminen 31.3.2020 mennessä, 50 ensimmäistä pääsee mukaan!
Ilmoi  audu (mainitse jäsenyydestäsi) suoraan vastuulliselle matkanjärjes-
täjälle Kantamatkat Oy:lle: info@kantamatkat.  , p. 045 123 6946. Lasku 
lähetetään jokaiselle ilmoi  autuneelle erikseen.

HUOM: Hotelli Emmi on 3+1 -kerroksinen, ei hissiä. Hoito  lat ovat 2. ker-
roksessa ja kellarikerroksessa, joten portaiden käy  öä tulee, majoitushuo-
neita on kerroksissa 1-3. Hotellia ei voi siis suositella vaikeas   liikuntarajoit-
teisille, ei myöskään lapsille. Hotellilta voi vuokrata kylpytakkeja, omiakin 
voi toki käy  ää. Matkaa koskevat  edustelut suoraan Kantamatkoille. 

Jäsenetumatka AIKUISILLE
10. - 16.5.2020 Pärnuun

Hotelli Emmiin***
(emmi@emmi.ee | +3724476444)



HURRINKI DIABEETIKOILLE -ryhmät jatkuvat: 

•  istaisin klo 15.00 - 16.00  ohjaajana Igor Malytchev.
• perjantaisin klo 11.45 - 12.45  ohjaajana Igor Malytchev.

Hurrinki on kuntosaliharjoi  elua, jota ohjataan kuntopiirinä seniorikunto-
salin paineilmalai  eilla. Tun   sisältää yhteisen alkulämmi  elyn ja loppuve-
ny  elyt.

Ilmoi  autuminen ryhmiin oli jo elokuussa 2019 koko syys- ja kevätkaudeksi, 
mu  a aina kanna  aa kysyä vapaita paikkoja myöhemminkin.

Puhelimella ilmoi  autuminen: 014 266 0179. Ne  ssä ilmoi  autuessa ryh-
mät löytyvät helpoiten osoiteessa:
h  ps://kuntapalvelut.  /jyvaskyla/
 > Ryhmät
 > Aikuiset
 > Aikuiset / pitkäaikaissairaiden liikunta
 > Ryhmät: 862 ja 863.

Kevätkausi on 7.1. - 9.5.2020. Ryhmät eivät kokoonnu hiihtolomalla 24.2. - 
1.3., pääsiäisenä 10. - 13.4. eikä vappuna 1.5.

Maksuna on AaltoAlvarin sisäänpääsymaksu: eläkeläiset, työ  ömät ja opis-
kelijat 6,50 € ja muut aikuiset  9,00 €. Myynnissä on myös 10 ja 20 kerran sar-
jarannekkeita; ensimmäisen oston yhteydessä peritään 7 €:n rannekemaksu.

Yhdistyksen yhteyshenkilönä toimii Pirkko-Leena Aarnikoivu, 040 552 5698,
pirkko-leena.aarnikoivu@kolumbus.  . Ryhmä toimii myös vertaisryhmänä, 
ja saa tukea tapaamisista Opintokeskus Sivikseltä.



HIMOS -mökkiviikonloppu 15. - 17.5.2020
Keski-Suomen Diabetesyhdistys järjestää yhteistyössä Ykköstyypit ry:n 
kanssa mökkiviikonlopun Himoksella 15. - 17.5.2020. Tapahtuma on vapaa-
muotoinen vertaistukitapaaminen. Tapahtuman osallistumismaksu on 69 €. 

Ilmoi  autuminen ja tapahtuman tarkemmat  edot löytyvät osoi  eesta:
h  ps://ykkostyypit.  /himos-mokkiviikonloppu/

Päivä Himoksella
Järjestämme lauantaina 16.5. kuljetuksen Jyväskylästä Himokselle ja takai-
sin, sekä ruokailun paikan päällä yhdessä mökkiviikonloppuun osallistujien 
kesken. Jos siis haluat lähteä käymään Himoksella päivävisii  llä, laita vies  ä 
osoi  eeseen: hallitus@ksdiabetes.  

Tarkemmat  edot päivän aikatauluista ja käytännön järjestelyistä ilmoite-
taan myöhemmin yhdistyksen ko  sivuilla: www.ksdiabetes.  

Yhditys tukee kuljetusta, ja tarjoaa kaikille päiväretkeen osallistujille ruokai-
lun Himoksella.



• Roll upit • Banderollit • Beach flagit 
• Katalogit • Esitteet• Julisteet
• Suoramainokset • Kirjat
• Postituspalvelut • Liikelahjat...

Ja osaahan se Kari
 paljon muutakin...

TOIMISTOTUKKU KARI/
SUURMYYMÄLÄ

KIRJAPAINO KARI

KEEP PRINTING
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