
Puheenjohtajan tervehdys  
 

Lämmin kiitos kaikille 

Tampereen 

koulutuspäiville 

osallistujille! 

Toivottavasti kaikki 

saivat jälleen jotakin 

vietävää omaan 

arkiseen aherrukseen!  

Palautteenne pohjalta 

uusi hallitus on jo 

aloittanut seuraavien 

koulutuspäivien 

järjestelyt . Kutsumme 

teidät seuraavaksi 

”Pohojanmaalle” 

Seinäjoelle 11.-

12.4.2019. Vielä ehtii 

esittää toivomuksia 

halutessaan ohjelman 

sisältöön.  Lähettäkää 

halutessanne 

sähköpostia : 

koulutus@diabeteshoit

ajat.fi.  

 

Syksyllä lähdemme 

sitten yhdessä FEND:n 

kongressiin Saksan 

Berliiniin 27.-29.9.2018. 

Lisäohjeet löydätte 

sivuiltamme: 

https://www.diabetesh

oitajat.fi/kongressimat

ka-berliiniin-

matkaehdot 

ja tietoa kongressista 

https://www.fend.org/

conference. 

 

Yhdessä Berliiniin! 

Täällä Vaasassa 

aurinko paistaa aina ☺ 

ja haluan toivottaa 

teille kaikille oikein 

lämmintä ja 

rentouttavaa kesää! 

Päivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄSENTIEDOTE 2/2018 
Diabeteshoitajat ry 24.6.2018       

 

mailto:koulutus@diabeteshoitajat.fi
mailto:koulutus@diabeteshoitajat.fi
https://www.diabeteshoitajat.fi/kongressimatka-berliiniin-matkaehdot
https://www.diabeteshoitajat.fi/kongressimatka-berliiniin-matkaehdot
https://www.diabeteshoitajat.fi/kongressimatka-berliiniin-matkaehdot
https://www.diabeteshoitajat.fi/kongressimatka-berliiniin-matkaehdot
https://www.fend.org/conference
https://www.fend.org/conference


Ordförandes ord 
 

Jag vill tacka alla för 

att ni deltog i våra 

skolningsdagar i 

Tammerfors! 

Jag hoppas att ni fick 

igen något att ha nytta 

av i ert jobb!  Enligt era 

feedback har vi redan 

med regeringen startat 

planera nästa dagar.  

Vi vill kalla er till nästa 

dagarna  till 

”Pohojanmaa” 

Seinäjoki  

11.-12.4.2019.  Ännu 

hinner ni föreslå 

någonting ni skulle 

tycka om att innehålla 

till programmet . I så 

fall skicka mail till: 

koulutus@diabeteshoit

ajat.fi. 

 

På hösten far vi sen till 

FEND Kongress till 

Berlin, Tyskland 27.-

29.9.2018. Infon hittar 

ni : 

https://www.diabetesh

oitajat.fi/kongressimat

ka-berliiniin-

matkaehdot 

och mera infon av 

kongress: 

https://www.fend.org/

conference. 

 

Här i Vasa solen skiner 

alltid ☺ och jag vill 

gärna önska er alla en 

riktigt skön och 

avslapnande 

sommartid ! 

 

Päivi 

  

Diabeteshoitajat 

ry:n hallituksessa 

muutoksia 
• • • 

Tampereen 

valtakunnallisilla 

koulutuspäivillä 

hallitukseemme saatiin 

uusi jäsen.  

Erovuorossa oli Ulla 

Kettunen. Kiitos Ullalle 

työpanoksesta 

Diabeteshoitajat ry:n 

toiminnassa.  

Toivotamme tervetulleeksi 

uuden jäsenemme 

Seinäjoelta. Johanna Rinta 

jatkaa hallituksessa 

koulutusasioiden parissa ja 

tavoittaa sähköpostitse 

koulutustoimikunta(at)diab

eteshoitajat.fi. 

Hallituksen yhteystiedot 

löytyvät 

kokonaisuudessaan täältä.  

Valokuva uudesta 

hallituksen kokoonpanosta 

otetaan syksyllä ja tulee 

nähtäväksi 

nettisivuillemme.  

Syksyn kongressimatka Berliiniin 27.-28.9.2018 

https://www.fend.org/conference 
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Työsi tueksi: Ohjaa 

asiakkaasi 

diabeteskurssille 

 

Diabetes voi olla erinomaisen 

haastava pala niin 

diabeetikolle kuin heitä 

hoitavalle ammattilaisellekin. 

Jos kaikkea on jo kokeiltu, 

eikä verensokereita ja 

hoitomotivaatiota ole saatu 

ojennukseen, ehdota 

asiakkaallesi diabeteskurssia. 

Diabetesliiton kursseja on 

tarjolla eri puolilla Suomea. 

 

Työikäiselle ykköstyypin 

diabeetikolle on tarjolla 

tukea insuliinipumpun käytön 

tehostamiseen Tampereella 

järjestettävällä kurssilla.  

 

Voit ohjata 

mielenterveyskuntoutujan 

Diabetes ja mieli -kurssille 

Turkuun tai yhdessä 

puolisonsa kanssa 

Joensuuhun. Työikäisille 

ykkösille ja kakkosille sekä 

pariskunnille voit ehdottaa 

teemaviikonloppuja.  

 

 

Voimaa vertaisista ja uusia 

näkökulmia asiakkaasi saa 

myös Diabetesliiton 

verkkokursseilta. Kelloon 

katsomatta verkkokursseille 

voivat osallistua niin 

ykköset, kakkoset, 

raskausdiabeteksen 

sairastaneet kuin 

painonhallintaansa tukea 

kaipaavat odottavat äiditkin. 

 

Oletko jo tutustunut Tulppa-

kuntoutukseen, se soveltuu 

nyt myös diabetesta 

sairastaville. Ota kaikki 

konstit käyttöön! 

 

Syvennä osaamistasi: 

Osallistu koulutukseen 

syksyllä 

 

Diabetesliitto järjestää 

syksyllä 

täydennyskoulutusta sekä 

tyypin 1 että tyypin 2 

diabeetikoiden hoitoon 

osallistuville ja hoidosta 

vastaaville terveydenhuollon 

ammattilaisille.  

 

Tyypin 2 diabeetikon 

haastavaan hoitoon 

paneudutaan 12.-14.9.2018 

järjestettävässä 

koulutuksessa. Koulutus 

antaa valmiuksia ohjata 

pitkään sairastaneita tai 

diabeetikoita, jotka eivät ole 

päässeet hoitotavoitteisiinsa 

tavanomaisella ohjauksella. 

 

Tyypin 1 diabeetikoiden hoidon 

tehostaminen -koulutuksessa 

9.-11.10.2018 perehdytään 

mm. hoidon toteuttamiseen 

ja soveltamiseen erilaisissa 

tilanteissa sekä paneudutaan 

myös hoidon organisointiin.  

 

Muihin koulutuksiimme voit 

tutustua Koulutuskalenterissa. 

 

 

  

TERVEISIÄ DIABETESLIITOSTA! 
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Niina Huttunen 

(kuva: Iris Ahola) 

 

 

 

 

EU:n asetus tietosuojasta 

on tullut voimaan kaikissa 

EU-maissa toukokuussa. 

Tietosuoja-asetus 

sääntelee henkilötietojen 

käsittely.  

Voit lukea Diabeteshoitajat 

ry:n tietosuojaselosteen 

täältä! 

 

 

 

 

 

 Diabeteshoitajat ry:n hallitus toivottaa 

mukavaa kesää ja toivoo kaikille 

rentouttavaa loma-aikaa!  

 

 

 

Päivi, Kati, Eija, Rea, Johanna R, 

Johanna G ja Heidi  

 
 

 

Vuoden 

diabeteshoitaja 

2018 
 

• • • 

Tänä vuonna valinta 

kohdistui Kotkaan, Niina 

Huttuseen. Niina 

työskentelee 

Kymenlaakson 

keskussairaalassa.  

Perustelut valinnasta voit 

lukea täältä! 

Onnea, Niina! 

 

 

Tietosuojaseloste 

Diabeteshoitaja-

päivät 11.-

12.4.2019 
Sorsanpesä, Seinäjoki 

• • • 

Ehdotuksia 

koulutusaiheiksi voi 

lähettää osoitteeseen 

koulutus(at)diabeteshoitaja

t.fi 

Ohjelman suunnittelu alkaa 

syksyllä ja julkaistaan 

tammikuussa 2019.  

 

Varaa päivät jo kalenteriisi! 

Tapaamisiin silloin 

Pohjanmaalla! 
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