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Sastamalan Diabetesyhdistys ry 

Toimintakertomus vuoden 2016 toiminnasta 

 

YLEISTÄ 

Sastamalan diabetesyhdistys on toiminut diabeetikoiden hyväksi jo yli 50 vuoden ajan.  Yhdistys on 

perustettu nimellä Vammalan seudun sokeritautiyhdistys ry, perustamispäivä on 10.2.1966.   

Yhdistyksen nimeä on vaihdettu kaksi kertaa.  Ensin muotoon Vammalan seudun Diabeetikot ry ja vuoden 

2009 alussa kuntaliitoksen myötä Sastamalan Diabetesyhdistys ry:ksi.  Yhdistyksen toimialue on Sastamalan 

kaupunki.  Jäsenmäärä 31.12.2016 oli 290 henkilöä. 

HALLINTO 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin sääntömääräisessä syyskokouksessa Jukka Heinonen ja hallituksen 

jäseniksi edellisestä hallituksesta jatkamaan Jukka Tahvanainen, Seppo Ketola, Jaana Liemola, Liisa 

Merinen, Merja Tapiolinna-Mäkelä ja Eila Suominen.   

Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 

Varapuheenjohtaja Jukka Tahvanainen 

Sihteeri Eila Suominen 

Jäsenasiainhoitaja Merja Tapiolinna-Mäkelä 

Tiedottaja ja ATK-vastaava Jaana Liemola 

 

Hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana valittiin toimimaan edelleen Annikki Kärki  

Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Helena Santa ja Jan Suttle ja heidän varallaan Tarmo Seppä ja 

Marjatta Kyröjoki. 

 

Hallituksen kokoukset 

Kertomusvuoden hallitus piti 9 kokousta, joista ensimmäinen, järjestäytymiskokous, pidettiin Jaana 

Liemolan luona 26.11.2015.  Samassa tilaisuudessa piti vuoden 2015 hallitus viimeisen kokouksensa.   

Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kuusi (6) kertaa Jaatsin kahvilassa, kerran Jaana Liemolan ja 

kerran Liisa Merisen kotona sekä kerran Vammalan Seurahuoneella.   

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3.2016 ravintola Vareliuksessa Vexve-Areenalla.  

Kokoukseen osallistui 20 yhdistyksen jäsentä, joista seitsemän kertomusvuonna tasavuosia täyttävää 

henkilökohtaisesti kutsuttuina onniteltaviksi.  Ennen kokousta kuultiin lääkäri Nelli Valkaman puheenvuoro 

ajankohtaisista asioista diabeetikon hoidossa. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin ja 

tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015.   
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Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11. Jaatsin kahvilassa.  Paikalla oli viisi (5) hallituksen jäsentä.  

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätettiin pitää 

jäsenmaksu vuoden 2016 tasolla.   

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Jukka Heinonen.  Hallitukseen valittiin jatkamaan 

Jukka Tahvanainen, Seppo Ketola, Liisa Merinen, Merja Tapiolinna-Mäkelä ja Eila Suominen. Uutena 

jäsenenä valittiin Maria Kesti.  Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Santa ja Ian Suttle sekä 

varalle Tarmo Seppä ja Marjatta Kyröjoki. 

 

TOIMINTA 

Edustukset 

Sastamalan vammaisneuvostossa yhdistystä edusti Jukka Heinonen, varalla Liisa Merinen. 

Kunnallisvaalien 2017 vaalikeräyksen kuntakokouksessa 19.10. Yhdistystä edusti Jukka Heinonen. 

Diabetesliiton Länsi-Suomen alueellisille neuvottelupäiville Diabeteskeskuksessa Tampereella 9.4. 

osallistuivat Jukka Heinonen ja Seppo Ketola sekä Hämeenlinnassa 23.10. Jukka Heinonen ja Jukka 

Tahvanainen. 

Diabetesliiton kokouksessa Kuopiossa 15.5. yhdistyksen viralliset edustajat olivat Jukka Heinonen ja Jukka 

Tahvanainen.  He osallistuivat myös valtakunnallisten järjestöpäivien ohjelmaan 14.-15.5. 

Sastamalan alueen järjestöjen yhteistyöpalavereissa yhdistystä ovat edustaneet Jukka Heinonen ja Jukka 

Tahvanainen.  Yhdistysten on tarkoitus lisätä yhteistyötä Sastamalan alueella.  Yhteinen suurempi 

tapahtuma oli edellisvuoden tapaan kesäleiri Kiikan Leiriaholla 28.7. Leirin toteutukseen osallistuivat Jukka 

Heinonen ja Jukka Tahvanainen.  Uutena tapahtumana järjestöjen kaupunkisuunnistus toteutettiin 21.4. 

kaupungin keskustan alueella järjestöjen suunnittelemissa toimintapisteissä.  Tapahtuman suunnitteluun ja 

toteutukseen osallistuivat Jukka Heinonen ja Liisa Merinen. 

Sote- maakuntakierroksen tilaisuuteen 26.10. Vammalan ammattikoululla osallistui Jukka Heinonen. 

Valkeakosken diabetesyhdistyksen 60-vuotisjuhlassa 17.9. yhdistystämme edustivat Jukka Heinonen ja 

Jukka Tahvanainen. 

Koulutukset 

Vertaistuki yhdistyksessä- koulutukseen Ikaalisten kylpylässä 15.10. osallistuivat Jukka Heinonen, Liisa 

Merinen, Merja Tapiolinna-Mäkelä ja Eila Suominen. 

 

Varsinainen toiminta 

Luento hoitosuunnitelmasta 

Luennolle Kauppalantalolla 10.2. osallistui 29 henkilöä.  Luennoitsijana oli järjestösuunnittelija Marianne 

Kukkasniemi Diabetesliitosta. 
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Elokuun saunailta 

Saunailtaa vietettiin 8.8. Vammalan kaupungin rantasaunalla.  Mukana oli 21 henkilöä.  Yhdistyksen 

toimintakatsauksen lisäksi ohjelmassa oli saunomista, makkaranpaistoa ja vapaamuotoista seurustelua.  

Mukaan kutsuttuna oli Huittisten yhdistyksestä hallituksen jäseniä ja muita yhdistyksen edustajia. 

Retki Diabetesmessuille Tampereelle 24.9. 

Bussiretkelle Diabetesmessuille osallistui 29 henkilöä.  Ensimmäiset diabetesaiheiset messut tarjosivat sekä 

mielenkiintoisia luentoja että monipuolisia näyttelyosastoja.  Paluumatkalla yllätyskohteena oli 

poikkeaminen Frantsilan yrttitilan myymälään/kahvioon, jossa ostosmahdollisuuden lisäksi oli tarjolla 

yhdistyksen tarjoamat kahvit.  

Silmäaiheinen luento 

16.11. Kauppalantalolla optikot Aija Hirsimäki ja Pauli Kurumäki kertoivat kuivista silmistä sekä 

silmäongelmista yleensä että diabeetikoilla.  Osallistujia oli 20 henkilöä. Kahvituksen järjesti LC 

Linda/Sastamala.  Esillä oli myös maailman diabetespäivän ensiapu-materiaali. 

TIEDOTTAMINEN 

Jäsentiedote ja muu sisäinen tiedotus 

Alkuvuodesta jäsenille postitettiin tapahtumakirje, jossa oli tieto vuoden tapahtumista syyskokoukseen asti 

sekä hallituksen yhteystiedot. Yhdistyksellä on myös omat kotisivut, joilla tapahtumista tiedotetaan.  

Kotisivuosoite on www.sastamalandiabetesyhdistys.net  

Tiedotteet on laatinut ja kotisivut päivittänyt tiedottaja/ATK-vastaava Jaana Liemola. 

Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu myös Alueviestin järjestöpalstalla ja Tyrvään sanomien 

Seurapalstalla sekä tarpeelliseksi katsottaessa maksullisin ilmoituksin Alueviestissä.  Viralliset ilmoitukset on 

julkaistu Alueviestissä. 

Ulkoinen tiedotus 

Diabeteslehden ilmaisnumeroita on tilattu jaettavaksi aluesairaalan ja terveyskeskuksen 

diabetesvastaanotoille, työterveyshuoltoon ja Sastamalan kirjastoihin. 

Yhdistyksen esittelyt 

Yhdistyksen toiminnan ja diabetesaiheisen materiaalin esittely yleisötapahtumissa; 

- Keikyän kyläpäivät 12.3. (Jukka Heinonen, Seppo Ketola, Jukka Tahvanainen) 

- Vammalan aluesairaalan avoimet ovet 12.4. (Jukka Heinonen, Kirsti Seppälä) 

- Sote-järjestöjen yhteinen kaupunkisuunnistus 21.4. (Jukka Heinonen, Liisa Merinen) 

Yhdistyksen toiminnan esittely muille yhdistyksille: 

- Huittisten yhdistyksen kuukausitapaamisessa 6.4. (Jukka Heinonen) 

- Hämeenlinnan yhdistyksen kesäretkellä Sastamalaan 11.6. (Jukka Heinonen) 

http://www.sastamalandiabetesyhdistys.net/
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MUISTAMISET 

Kevätkokouksessa onniteltiin kaikkia vuoden aikana tasavuosia (50 v. alkaen) täyttäviä yhdistyksen jäseniä, 

joille oli myös lähetetty henkilökohtainen kutsu kevätkokoukseen. Paikalle saapuneille ojennettiin 

onnittelukukka ja tarjolla oli kakkukahvit. 

Lahjakortilla Lahjatalo Puntaloon muistettiin hallitustyöskentelystä pois jäänyttä tiedottaja Jaana Liemolaa. 

 

PÄÄTTEEKSI 

Yhdistyksen toiminnassa ovat vakiintuneet asiantuntijaluennot sekä virkistystapahtumista saunailta.  

Uutena tapahtumana järjestettiin messuretki joka korvasi suunnitellun teatterimatkan. Tapahtumat on 

pääsääntöisesti ilmoitettu kaikille kiinnostuneille avoimiksi ja uusia jäseniä on saatu tämän myötä mukaan 

yhdistykseen.  Yhdistyksen toimintaa on myös esitelty aiempaa aktiivisemmin useissa tapahtumissa ja 

yhdistysvierailuilla vuoden aikana.  

Yhteistyötä on tehty erityisesti Sastamalan alueen muiden järjestöjen kanssa ja järjestetty tapahtumia 

kuten kesän leiripäivä sekä kaupunkisuunnistus.  Näille tapahtumille on luvassa jatkoa myös vuodelle 2017. 

Pirkanmaan alueen diabetesyhdistysten kanssa pyritään verkostoitumaan ja näin valmistautumaan tulevan 

Sote-ratkaisun haasteisiin. 

Tavoitteellinen vertaistuki otettiin yhdistyksen haasteeksi vuonna 2016 ja hallitus osallistui koulutukseen 

toiminnan käynnistämisestä ja käytännön toteutuksesta. Tällä pyritään jatkossa vastaamaan Diabetesliiton 

brändissä määriteltyyn toimintatapaan ”ihminen aina ensin”. 
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Sastamalassa   8.2.2017 

Sastamalan Diabetesyhdistys ry 

 

Jukka Heinonen    Jukka Tahvanainen 

puheenjohtaja    varapuheenjohtaja 

 

 

 

 

Eila Suominen    Merja Tapiolinna-Mäkelä 

sihteeri     jäsenasioiden hoitaja 

     

 

      

 

Maria Kesti     Seppo Ketola 

hallituksen jäsen    hallituksen jäsen 

      

      

     

 

 

Liisa Merinen     

hallituksen jäsen 

 

 


