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DESG HALLITUKSEN TERVEISET KORONAKEVÄÄSTÄ JA -SYKSYSTÄ 
 
 
DESGin VUOSIKOKOUS pidettiin juuri ennen koronarajoitusten asettamista 12.3.2020 
Diabetesliiton tiloissa Tampereella. Hallitukseen valittiin: Seija Olli, Markku Vähätalo, Niina 
Hämäläinen, Kirsi Ikuli, Auli Pölönen ja Riitta Salo. Vaikka varsinaista seminaaria ei järjestetty, 
kultiin vuosikokouksen yhteydessä erinomaiset esitykset hoidonohjauksen ajankohtaisista 
teemoista. Diabetesliiton ylilääkäri Anu Heikkilä esitteli FinDiabKids kehittämishankkeen 
yhteydessä tehdyn Lasten ja nuorten diabeteksen laatukyselyn tuloksia. Koordinointipäällikkö Auli 
Pölönen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä kertoi D2D-hankkeen, Taysin, THL:n, Itä-Suomen 
yliopiston ja StopDia-hankkeen ravitsemusasiantuntijoiden yhteistyönä kehittämistä, 

tutkimusnäyttöön perustuvista ravitsemusohjauksen työkaluista. Hoitotyön lehtori, DESG pj. Seija 
Olli esitteli Diabeteslaaturekisteri- pilotin etenemistä. DESG on ollut mukana THL Kansallisen 
laaturekisterit -hankkeen Diabeteslaaturekisterin kehittämisessä moniammatillisen 
hoidonohjauksen asiantuntijuuden näkökulmasta. Pilottihankkeet päättyvät tänä syksynä. 
Joulukuussa julkaistaan kaikkien pilottihankkeiden loppuraportit, Laaturekisteriopas ja suunnitelma 
laaturekistereiden jatkumisesta pilotoinnin jälkeen. Diabetesrekisteristä toivotaan tulevan pysyvä 
toiminta. Katso linkistä lisätietoja ja raportit. 
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/arviointi-ja-tietoikkuna/terveydenhuollon-kansalliset-laaturekisterit 
 
OPINNÄYTETYÖT 
DESG hallitus on hyväksynyt Satakunnan ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja opiskelijoiden 
Jessica Heinonen ja Henna Ilmanen opinnäytetyön aiheen ja suunnitelman. Moniammatillisuus: 
mitä se on ja miten se toteutuu diabeteksen hoidossa ja hoidonohjauksessa? Opinnäytetyöhön 
liittyvän sähköisen lomakekyselyn tavoitteena on saada diabeteksen moniammatillisen 
hoidonohjauksen näkökulmaa ja kehittämisehdotuksia vahvemmin esille. Kyselyn linkki lähetetään 
DESG:n jäsenille s-postilla Diabetesliiton kautta tämän syksyn aikana. Toivoimme ja 
kannustamme, että mahdollisimman moni jäsenistämme vastaa kyselyyn. Opinnäytetyön raportti 
julkaistaan amk-opinnäytetyön tietokannassa theseus.fi. Kyselyn tuloksia voidaan käydä myös 
yhdessä läpi esim. DESG:n webinaarissa. 
 
JÄSENASIAT 
Jäsenasioita ja jäsenmaksuja koordinoi Diabetesliiton puolelta Satu Kiuru-Öhage, DESG:n 
jäseneksi liittymislomakkeet postitetaan Sadun s-postiosoitteella satu.kiuru@diabetes.fi DESG 
hallitus hyväksyy uudet jäsenet kokouksissaan. Tällä hetkellä jäsenmäärä on 63 jäsentä ja yksi 
kannattajajäsen. Toivottavasti jaksatte tehdä aktiivista jäsenten rekrytointia aina kun siihen on 
tilaisuus. DESG sihteeri Niina Hämäläinen päivittää nettisivuja ja niihin liittyvää sisältöä ja 
ehdotuksia voi laittaa s-postilla niina.hamalainen@diabetes.fi 
 
 
SEMINAARI/WEBINAARIVALMISTELUT 
 
DESG hallitus käsitteli syyskokouksessaan 24.9.20 seminaariasiaa ja päädyimme ehdottamaan 
kevään 2021 seminaarin toteutukseen verkossa webinaarina. Ajankohdaksi suunnittelemme 
tammi-helmikuun vaihdetta ennen hiihtolomia. Webinaarin kesto tulee olemaan 2 ̶  3 tuntia. Hallitus 

valmistelee ja tiedottaa seuraavassa jäsenkirjeessä ja nettisivuilla lisää.  
 
Vuosikokous pidetään erikseen, ei yhdistettynä webinaariin. Vuosikokous on sääntöjemme 
mukaan järjestettävä maaliskuun 2021 loppuun mennessä.  
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Hyvää syksyä ja jaksamista monissa haasteissa! Yhdessä selviämme paremmin! 
 
DESG ry:n hallitus: Seija Olli (pj.), Markku Vähätalo (varapj.), Niina Hämäläinen (siht.), Kirsi Ikuli 
(rahastonhoitaja), Auli Pölönen ja Riitta Salo  
  

 
 
Kuva: Seija Olli 30.10.2020 


