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Lahjoitus liikuttaa diabeetikkoperheitä
Ylöjärven ja Nokian Seudun Diabetesyhdistysten perhe-
kerhon rahapussiin putkahti ilahduttava stipendisum-
ma. Pieneen budjettiin tottunut porukka voi sen turvin 
järjestää tavallista isomman touhutuokion. Kokka pää-
tettiin suunnata jäähalliin.

Tietokulma

Ylöjärven  
Diabetesyhdistys

• Diabetesliiton ylöjär-
veläisessä paikallisyh-
distyksessä on yli 250 
jäsentä ja lisäksi 21 alle 
15-vuotiasta.
• Yhdistys tarjoaa jä-
senilleen vertaistukea 
ja yhteistä tekemistä, 
pitää yhteyttä terveyden-
huoltoon ja kaupungin 
johtoon sekä ohjaa jäse-
niään tiedon äärelle.
• Toimintaa pyörittävät 
vapaaehtoiset aktiivijä-
senet.
• Yhdistyksellä on no-
kialaisen paikallisyhdis-
tyksen kanssa yhteinen 
perhekerho, joka tarjoaa 
vertaistukea diabeetikko-
lasten perheille. Kerho 
kokoontuu noin neljästi 
vuodessa vuoroin oleilun, 
vuoroin järjestetyn ohjel-
man merkeissä.
• Lisäksi Kurussa on 
oma ylöjärveläisyhdistyk-
seen kuuluva vertaistuki-
ryhmänsä.

Lähde: ylojarvendiabe-
tesyhdistys.fi, Ylöjärven 
Diabetesyhdistyksen pj. 
Paula Vesa ja perheker-
hon vetäjä Hanna Alhola

Pallo pompahtelee ja nauru ka-
jahtelee Vihriälän leikkitoimin-
tarakennuksessa Soppeenmä-
essä.

Jossain sohvan nurkassa nuori 
näplää pelilaitetta. Pöydän ää-
ressä kourallinen äitejä vaihtaa 
kuulumisia.

On kokoonnuttu Ylöjärven ja 
Nokian diabetesyhdistysten per-
hekerhon tapaamistuokioon.

Tunnelma on tuttuun tapaan 
leppoisan iloinen, mutta tällä 
kertaa hymylle on ylimääräi-
nenkin syy. Kerhon pieneen 
kukkaroon on näet kilahtanut 
mukavan kokoinen stipendi.

– Ai, hieno juttu! kerhossa 
viihtyvä Marika Hurme ilahtuu 
uutisen kuullessaan.

Isot ja  
pienet jäälle
Viidensadan euron suuruinen 
lahjoitus vapauttaa niukkaan 

budjettiin tottuneiden kerholais-
ten käsiä kummasti.

Yleensä ohjelmassa on pari 
kertaa vuodessa leikkiä, piir-
telyä ja jutustelua Vihriälässä 
sekä pari kertaa vuodessa jo-
tain toiminnallista esimerkiksi 
keilaradalla tai kylpylässä. Nyt 
kerhon vetäjät voivat panna yh-
teen tapaamiskertaan normaalia 
enemmän paukkuja. Saadaan 
aikaan tavallista isompi ja koko 
ikähaarukkaan pureva tuokio.

– Ostamme jääaikaa Ylöjärven 
jäähallista. Uplakers on jo näyt-
tänyt vihreää valoa sille, että se 
järjestää pienille temppuradan 
ja isoille ringetteä. Uplakersin 
nuoret ohjaavat tuokiot, Hanna 
Alhola, toinen kerhon vetäjistä, 
kertoo suunnitelmista.

Jos euroja jää yli, niillä hanki-
taan kahviosta diabeetikkolapsil-
le tuiki tärkeä välipala.

Jo stipendin hakuehdot edel-
lyttivät, että lahjoitus käytetään 

johonkin liikunnalliseen. Ideat 
lentelivät, ja esimerkiksi ratsas-
tus sekä jalkapallo karsiutuivat, 
koska ne ehkä miellyttäisivät 
vain osaa porukasta.

– Tuntui, että jäähalli voisi olla 
kaikille sopiva, toinen kerho-
ohjaaja Päivi Rahkjärvi sanoo.

Alhola odottaa erityisesti las-
ten iloa ja touhua. Rahkjärvi 
kertoo mielissään murrosikäisen 
lapsensakin innostuneen tapah-
tumasta.

– Tänne integroidutaan. Tämä 
on meidän porukkamme, hän 
selittää.

Bonusta  
pieneen budjettiin
Lahjoitukset ovat diabetesyh-
distykselle ja sen alaiselle per-
hekerholle harvinaista herkkua.
Sitten kerhon perustamisen 
vuonna 2008 kerho on saanut 
lahjarahaa vain kolmesti. Tä-
mänvuotinen stipendi on isoin 
koskaan.

Kerhon ja yhdistyksen pyö-
rittäminen on palkatonta va-
paaehtoistoimintaa, mutta 
kolikoitta sekään ei voi pyöriä. 
On maksettava tilavuokrat, vie-
railukohteiden pääsymaksut, 
välipalat…

Valtaosa pienistä kassavaroista 
karttuu jäsenmaksuista. Yhdistys 
saa tukea myös Suomen Diabe-
tesliitolta, Ylöjärven kaupungilta 
ja keräyksistä.

Perhekerholaisilta ei peritä 
erillistä kerhomaksua, mutta ta-
pahtumissa osallistujilla on pieni 
omavastuu.

Yhdistys pystyy toimimaan var-
sin pienin varoin. Vetäjät totea-
vatkin, että yhdessä olo on koko 
homman ydin ja anti, mutta toki 
stipendin tarjoama tilaisuus tem-
paista isosti ilahduttaa.

– Se tuo piristysruiskeen, Alho-
la sanoo.

Näkyvyyttä  
tarpeelliselle tiedolle
Stipendi lohkesi Helsinki City 
Runin hyväntekeväisyyskassasta.
Tempaus soi noin 500 euron ar-
voiset stipendit 20:lle Suomen 
Diabetesliittoon kuuluvalle per-
hekerholle.

Lahjoituskohde löytyi juoksi-
joille tehdyn kyselyn avulla. 70 
prosenttia vastanneista toivoi 
rahan menevän lasten hyvin-
vointiin.

– Liikunta on tärkeää diabe-
teksen ehkäisyssä, tapahtumaa 
koordinoinut Tanja Nikkinen 

Suomen Urheiluliitosta peruste-
lee juuri diabeetikkojen valintaa.

Yhteistyökumppani Specsa-
versinkin pirtaan kohde sopi hy-
vin. Optikot voivat näet havaita 
varhaisia viitteitä diabeteksesta 
silmänpohjatutkimuksissa.

Moinen tempaus on Nikkisen 
mukaan yhteiskuntavastuun 
kantoa. Paikallisessa ja kansain-
välisessä hyväntekeväisyydessä 
mukana oleva optikkoliike selit-
tää hyväntekeväisyyden kuulu-
van arvoihinsa.

– Tapahtuman yhteydessä 
voimme tehdä samalla hyvää. 
Kun tapahtuma on iso, asia saa 
huomioarvoa ja voimme jakaa 
tietoisuutta. On käynyt ilmi, että 
ihmisillä ei ole paljon tietoa esi-
merkiksi diabetesyhdistyksistä, 
Nikkinen sanoo.

Osuvia niksejä ja 
kuulevia korvia
Perhekerhon juju on vertaistuki. 
Faktatiedon jakaminen ei ole 
ydinpointti, sillä siihen tarpee-
seen vastaavat jo muun muassa 
lääkärit.

Ruohonjuuritason tietoa kerho 
sen sijaan suoltaa kosolti.

– Diabetesperheet tietävät 
parhaiten arjen niksit ja sen, 

kuinka paljon diabetes vaatii 
työtä. Lääkärit eivät pysty tätä 
tietoa antamaan, koska he elä-
vät sairauden kirjallisuuden, 
eivät arjen, mukaan, Marika 
Hurme erittelee.

Vanhemmat puivat niin sai-
rastumishetkeä kuin sairauden 
ja elämän muita vaiheita sekä 
niistä toiseen siirtymistä. Vaih-
detaan kokemuksia siitä, kuinka 
yöt sujuvat tai miten toimitaan 
terveyspalveluiden hiljaisina 
kausina. Koko arjen kirjo mah-
tuu keskusteluihin.

Ymmärtävässä ilmapiirissä 
perheet pääsevät myös keven-
tämään sydäntään.

– On se vain hienoa jutella ih-
miselle, joka tasan tarkkaan tie-
tää, mistä puhutaan, Rahkjärvi 
hymyilee.

– Kun huonojakin hetkiä on, 
on tosi tärkeää nähdä, ettei ole 
ainoa, jolla on tällainen sairaus. 
Huomaa, ettei diabetes kuiten-
kaan ole kovin iso juttu. Sen 
kanssa voi elää normaalia elä-
mää, Alhola sanoo.

– Kerhoon on helppo tulla. Ei 
tarvitse selitellä mitään. Täällä 
on sallittu juttu, jos lapsi vaikka 
kiukuttelee verensokerien heit-
telyn vuoksi, äiti Hurme sanoo 
hymyssä suin.

Helka Pylkkö

Diabetesyhdistysten perhekerhossa oleillaan rennosti. Ensikertalaiset Riina (edessä) ja Santtu Pyymäki (oik.) löysivät oitis tekemistä. Teemu Rahkjärvi (ta-
kana oik.) seurailee tyttärensä Eevin pelailua. Toisinaan kerholaiset suuntaavat järjestetyn ohjelman pariin. Saamansa stipendin voimin ryhmä voi nyt koota 
tavallista isomman tapahtumapäivän. Ylöjärven Specsavers luovuttaa avustuksen toukokuun lopulla.

Isabella Österberg (vas.) ja Aava Väätänen viihtyivät kerhossa piirrellen. Välipala on diabeetikkolapsille ehdoton kerhoillankin aikana.


