
 

 

Jäsenkirje vuodelle 2021 

 

TERVEISET SASTAMALAN DIABETESYHDISTYKSESTÄ 

 

Vuoden 2021 toimintaan vaikuttaa erittäin vahvasti edelleen Covid-19 pandemian aiheuttamat 

rajoitteet, jotka rajoittavat yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia. Vaikka rajoitteet ja ohjeet 

alkavat varmasti välillä tuntuvan loppumattomilta ja normaalia elämänrytmiä rajoittavilta, on 

niiden noudattamista syytä jatkaa, jotta pääsemme jossain vaiheessa siirtymään kohti tuttua 

normaalia toimintaa. 

 

Samasta syystä vuoden tulevien tapahtumien suunnittelu ja sijoittaminen allakkaan on ollut 

erittäin haastavaa. Tapahtumien toteutumisesta ja aikataulusta pyritään tiedottamaan hyvissä 

ajoin ja varmistamaan niiden toteutuminen heti kun se on mahdollista. 

Tämä vuosi on jälleen vaalivuosi ja aikaisempaan tapaan yhdistyksemme osallistuu 

vaalikeräyksen toteuttamiseen. Vaalien siirtämisen vuoksi tässäkin asiassa joudutaan jo tehtyjä 

suunnitelmia muokkaamaan ja elämään pienessä epätietoisuudessa keräyksen 

toteuttamistavasta ja -järjestelyistä. 

 

Rajoitukset vaikuttavat myös yhdistyksen kokousten järjestelyihin, sillä mikäli tämänhetkiset 

ohjeet pysyvät voimassa kokoukseen fyysisesti osallistuvien määrää joudutaan rajoittamaan. 

Kokousten toteutustapa ja niihin osallistuminen ohjeistetaan tarkemmin kokouskutsuissa. 

 

Kaikesta rajoituksista ja haitoista huolimatta tervetuloa osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin ja 

kokouksiin. 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

Kevätkokous 20.4.2021 

Sastamalan diabetesyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 20.4.2021 

klo 18.00 alkaen Vexve Areena 2.krs. neuvotteluhuone (Ratakatu 5, Sastamala). 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat. 

Poikkeavasta tilanteesta ja rajoituksista johtuen kokous järjestetään poikkeamislain (677/2020) 

mukaisesti, jolloin kokoukseen on mahdollista osallistua fyysisen paikalla tai etäyhteydellä. 

Etäyhteydessä käytetään Google Meet sovellusta. Etäyhteydellä kokoukseen osallistumiseen 

tarvitaan tietokone, jossa on vähintään mikrofoni ja kuulokkeet / kaiuttimet. Kokouslinkki ja 

ohjeistus etäyhteyteen lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan jälkeen ennen kokousta. 

 

Poikkeusoloista johtuen kokoukseen on mahdollista osallistua myös asiamiehen välityksellä. 

Yksi asiamies voi edustaa kokouksessa enintään kymmenesosaa kokouksessa 

edustettujen jäsenten äänimääristä. Esim. kokouksessa 20 ääntä paikalla, asiamies voi silloin 

edustaa enintään 2 ääntä. Asiamies voi osallistua kokoukseen etänä. 

Asiamiehellä tulee olla valtakirja edustamaltaan henkilöltä. Valtakirja on 

vapaamuotoinen, mutta siinä tulee selkeästi ilmoittaa kuka valtuuttaa kenet edustamaan itseään 

kokouksessa. 

Virallinen kokouskutsu julkaistaan paikallislehdessä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. 



 

 

Muut tapahtumat 

Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään vuoden aikana erilaisia rekiä lähialueille, mm. 

perinteinen linturetki Vehmaanniemeen ja loppukesän ulkoilu- / retkitapahtuma. Syksyllä luento 

kiinnostavasta aiheesta ja viime vuodelta peruuntunut teatterinäytös. Sekä tietysti yhdistyksen 

sääntömääräinen syyskokous. 

 

Tapahtumista saat lisää tietoa kotisivuiltamme www.sastamalandiabetesyhdistys.net 

sekä Alueviestin järjestöpalstalta. Viralliset kokousilmoitukset julkaistaan Alueviestissä. 

Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhdistykselle saat jäsenkirjeen ja satunnaisesti ilmoituksia 

tapahtumistamme halutessasi sähköpostiisi. 

Käytämme satunnaisesti myös Diabetesliiton tekstiviestipalvelua matkapuhelinnumeron 

yhteystiedoissaan liittoon ilmoittaneille jäsenille. 

 

Yhdistyksen tilaisuudet ovat kaikille avoimia virallisia kevät-/syyskokouksia lukuun ottamatta.   

 

 

 

 
YHDISTYKSEN HALLITUS 2021 

Puheenjohtaja Paavo Haapamäki 040 5562381  paavo.haapamaki@kolumbus.fi 

Varapuheenjohtaja Seppo Ketola 0400 779783  seppo.ketola@hotmail.fi 

Sihteeri Jukka Tahvanainen 040 7527466  jukka.tahvanainen@hotmail.com 

Merja Tapiolinna-Mäkelä (jäsenasiat) 050 3679860  merja.tapiolinna.makela@gmail.com 

Eila Suominen (taloudenhoito) 0400 723772  eila.suominen@kopteri.net  

Liisa Merinen (tiedotus)  050 5230978  liisa.merinen1@outlook.com 

Kalev Piir                        044 9990810  omega3@hot.ee   

  

   

Hallituksen jäsenet vastaavat mielellään yhdistyksen toimintaan liittyviin tiedusteluihin. Myös 

kotisivujemme kautta ”ota yhteyttä”-linkistä voit jättää yhdistykselle viestin, palautteen tai 

yhteydenottopyynnön. 

 

 

 

 

 

 

Toivotamme kaikille jäsenille virkistävää kevään aikaa!   

Tervetuloa mukaan tilaisuuksiimme ja näkemisiin! 

t: Hallituksen väki 


