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Sastamalan Diabetesyhdistys ry 

Toimintakertomus vuoden 2018 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 31.12.2018 oli 277 henkilöä.   

Yhdistys on yksi Suomen Diabetesliiton yli sadasta jäsenyhdistyksestä.  Sen toiminnan tarkoituksena on 

sääntöjen mukaisesti yhdessä diabetesliiton kanssa työskennellä diabeteksen voittamiseksi ja sen 

aiheuttamien haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.  Yhdistys valvoo diabeetikoiden 

yhteiskunnallisia etuja ja toimii diabeetikoiden yhdyssiteenä. 

HALLINTO 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin sääntömääräisessä syyskokouksessa 22.11.2017 Jukka 

Heinonen.  Vuoden 2017 hallitus valittiin kokonaisuudessaan jatkamaan: Jukka Tahvanainen, Seppo Ketola, 

Liisa Merinen, Merja Tapiolinna-Mäkelä, Maria Kesti ja Eila Suominen.   

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Helena Santa ja Ian Suttle sekä heidän varalleen 

Tarmo Seppä ja Kirsti Seppälä. 

Hallitus järjestäytyi seuraavasti: 

Varapuheenjohtaja Seppo Ketola 

Sihteeri Jukka Tahvanainen 

Rahastonhoitaja Maria Kesti 

Jäsenasiainhoitaja Merja Tapiolinna-Mäkelä 

Tiedottaja Eila Suominen 

 

Hallituksen kokoukset 

Kertomusvuoden hallitus piti 10 kokousta, joista ensimmäinen (järjestäytymiskokous) pidettiin Vammalan 

Seurahuoneella.   Hallitus kokoontui lisäksi 8 kertaa Jaatsin kahvilassa ja kerran Eila Suomisen kodissa.   

YHDISTYKSEN KOKOUKSET  

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.3.2018 Jaatsin kahvilassa.  Kokoukseen osallistui 10 

yhdistyksen jäsentä, joista kaksi (2) kertomusvuonna tasavuosia täyttävää henkilökohtaisesti kutsuttuina 

onniteltaviksi.  Ennen kokousta kuultiin Miia Holman (Hyvinvointi & Kauneuspiste Holma, Sastamala) 

puheenvuoro.   
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Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus 

vuodelta 2017.  Tilinpäätös oli ylijäämäinen 1934,12€. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.11.2018 Jaatsin kahvilassa.  Paikalla oli 6 henkilöä. Kokouksessa 

vahvistettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätettiin pitää jäsenmaksu vuoden 

2018 tasolla.   

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Jukka Heinonen.  Vuoden 2018 hallitus valittiin 

kokonaisuudessa uudelleen jatkamaan: Jukka Tahvanainen, Maria Kesti, Seppo Ketola, Liisa Merinen, Merja 

Tapiolinna-Mäkelä ja Eila Suominen. Uudeksi jäseneksi valittiin Paavo Haapamäki.  Varsinaisiksi 

toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Santa ja Ian Suttle sekä varalle Tarmo Seppä ja Kirsti Seppälä. 

 

TOIMINTA 

Taloudellinen toiminta 

Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 20€, josta 7€ on diabetesliiton osuus.  Jäsenmaksutuloa kertyi vuonna 

2018 yhteensä  3588,00€. 

Sastamalan kaupungin avustusta on haettu vuosittain mm. avoimien yleisöluentojen järjestämiseen.  

Avustusta myönnettiin 700€ vuodelle 2018. 

Presidentinvaalien vaalikeräykseen osallistuttiin sekä ennakkoäänestyksessä että varsinaisena vaalipäivänä 

28.1.2018.  Yhdistyksemme osuus Sastamalan järjestöjen kokonaispotista oli  657,91€. 

Edustukset  

Sastamalan vammaisneuvostossa yhdistystä edusti Jukka Heinonen. 

Vuoden 2018 presidentinvaalien vaalikeräyksen kuntakokouksessa 15.11.2017 yhdistystä edusti Jukka 

Heinonen, joka toimi myös keräyksen järjestelijänä ja yhdyshenkilönä. 

Osallistuminen liiton toimintaan 

Diabetesliiton kokouksessa Tampereella 6.5. yhdistyksen virallinen edustaja oli Jukka Heinonen. Hän 

osallistui myös valtakunnallisten järjestöpäivien ohjelmaan 5.-6.5. 

Diabetesliiton Länsi-Suomen alueellisille neuvottelupäiville Hämeenlinnassa 29.-30.9. osallistuivat Jukka 

Heinonen ja Jukka Tahvanainen. 

Diabetesyhdistysten toimijoiden yhdistystreffeille Tampereella Varalan urheiluopistossa 12.-14.10. 

osallistuivat Jukka Tahvanainen ja Maria Kesti. 

Suomen jokaiseen 18 maakuntaan on perustettu maakunnalliset diabetesyhdistysten Sote- vaikuttamisen 

verkostot. Verkostojen tarkoituksena on nostaa keskusteluun diabeetikoiden näkökulmaa sekä tehdä 

konkreettisia ehdotuksia palveluiden järjestämiseksi sote-uudistuksen edetessä. Pirkanmaan 

diabetesyhdistysten sote-yhdyshenkilönä on toiminut Jukka Heinonen.   

Diabetesliiton jäsenhankintaverkoston yhdyshenkilönä on toiminut Eila Suominen. 
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 Yhteistyö muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa 

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 26.7. Yhteistyökumppanina tässä myös 

Sastamalan seurakunta.  Leirin toteutukseen osallistui Jukka Heinonen. 

 Hopun apteekin kanssa on tehty yhteistyötä.  Esimerkiksi sieniretken tarjoiluihin saatiin  tukea.   

Varsinainen toiminta 

Linturetki 10.5. 

Linturetkelle Vehmaanniemeen  osallistui noin 15 henkilöä.  Ornitologi Kalle Virran johdolla tehtiin näkö- tai 

kuulohavaintoja 27 lintulajista. 

Yhteinen kuntokävely lauantaisin 18.8. alkaen  

Jäsenille tarjottiin mahdollisuus yhteiseen rauhalliseen kävelylenkkiin lauantaisin, Vetäjänä Jukka 

Tahvanainen. Elokuusta alkaen lähtöpaikkana oli Vinkin vapaa-aikakeskus ja lokakuussa paikkaa vaihdettiin 

Kaalisaareen.  Osallistujien vähyyden vuoksi tapahtuma jäi tauolle talven ajaksi. 

Sieniretki 16.9. 

Sieniretkelle Ekojärven maastoon osallistui 10 henkilöä sienineuvoja Raija-Liisa Heinosen opastuksella. 

Diabetesilta Sylvään koululla 15.11. 

Lions Club Sastamala/Vammalan kanssa yhteistyössä järjestettiin yleisötilaisuus, jossa osallistujia oli noin 

50.  Ohjelmassa oli Diabetesliiton jalkahoitaja Jaana Huhtasen luento jalkojenhoidosta ja diabeteshoitaja 

Jaana Kankaan esitys 2-tyypin diabeteksesta.  Tilaisuudessa oli ilmainen verensokerimittaus sekä 

kahvitarjoilu. 

Virkistysilta Sastamalassa 23.11. 

Jäsenille avec järjestettiin virkistysilta  Tyrwää Show 2018- näytäntöön sekä illalliselle Tyrvään pappilaan.  

Osallistujia oli 34. 

Vertaistukitoiminta 

Vuoden 2017 ja 2018 suunnitelmassa on ollut kahden vertaistukihenkilön löytäminen jäsenistöstä  ja 

koulutuksen tarjoaminen heille valtakunnallisissa koulutuksissa.  Toiminnan käynnistäminen on edelleen 

siirtynyt. 

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  

http://www.sastamalandiabetesyhdistys.net/
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Tapahtumakirjeen laati ja kotisivut päivitti tiedottaja Eila Suominen. 

Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu myös Alueviestin järjestöpalstalla sekä tarpeelliseksi katsottaessa 

maksullisin ilmoituksin Alueviestissä.  Viralliset ilmoitukset on julkaistu Alueviestissä. 

Ulkoinen tiedotus 

Diabeteslehden ilmaisnumeroita on tilattu jaettavaksi aluesairaalan ja terveyskeskuksen 

diabetesvastaanotoille ja Sastamalan kirjastoihin. 

Yhdistyksen toimintaa esiteltiin 14.4. kylätapahtumassa Keikyätalossa.  Jukka Heinonen päävastuussa ja 

esittelijänä myös mukana Eila Suominen. 

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. 

PÄÄTTEEKSI  

Yhdistys on jatkanut toimintaansa edellisvuosien linjoilla painottaen omahoidon tukea ja virkistystoimintaa. 

Vakiintuneita tapahtumia ovat olleet asiantuntijaluennot, joissa on myös tehty yhteistyötä muiden alueen 

järjestöjen, kertomusvuonna Lions-järjestön, kanssa.  Virkistystapahtumista linturetki on saanut hyvin 

osallistujia liikkeelle vuodesta toiseen.  Uutena tapahtumana ohjattu sieniretki saanee myös jatkoa. 

Tapahtumat on pääsääntöisesti ilmoitettu kaikille kiinnostuneille avoimiksi ja uusia jäseniä on saatu tämän 

myötä yhdistykseen. 

Jäsenille avec on järjestetty yhdistyksen tukemia teatteri- ja messumatkoja, joista on tullut positiivista 

palautetta ja osallistujia on ollut runsaasti.  Näitä tullaan jatkamaan edelleen. 

Alueellinen ja maakunnallinen järjestöjen yhteistyö on tiivistynyt kertomusvuoden aikana. 

Yhteistyötä on tehty erityisesti Sastamalan alueen muiden järjestöjen kanssa ja järjestetty jo vakiintuneita 

tapahtumia kuten kesäleiri.  


