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TERVEISET SASTAMALAN DIABETESYHDISTYKSESTÄ 

 

Alkuvuoden eräs puhutuimmista aiheista on varmasti ollut sää, joka on vaihdellut syksyisen 

kosteasta ja lämpimästä varovasti lupaavaan talvisempaan keliin – aivan kuten diabeetikon 

päivät. Hyvin sujuvan jakson jälkeen sokeriarvot alkavat heilahdella ilman mitään järkevää 

syytä. Toisin kuin säähän, omaan hoitoonsa diabeetikko kuitenkin onneksi pystyy vaikuttamaan. 

Aina se ei kuitenkaan ole helppoa, kun tuntuu että mikään ei auta kuin ehkä hetkellisesti ja olisi 

paljon muutakin tekemistä kuin hoidosta huolehtiminen. Lopulta kuitenkin olemme jokainen 

vastuussa omasta terveydestämme ja hoidon onnistumisesta. Siksi huonoinakin hetkinä on 

syytä muistaa ne hyvät hetket, joita kuitenkin on yleensä enemmän kuin huonoja, ja pyrkiä 

niihin. 

 

Oman hoidon lisäksi meillä on varsin hyvä ja toimiva yleinen sairaanhoito, josta myös 

diabeetikot saavat asiantuntevaa ja laadukasta hoitoa. Tosin tästäkin varmasti on erilaisia 

kokemuksia, sillä samanlailla kuin jokainen potilas on erilainen erilaisine päivineen, niin on 

myös jokainen hoitohenkilökunnan jäsen. Asiaa ei myöskään helpota se, että jokaisen potilaan 

tauti on omanlaisensa, vaikka paljon yhteistäkin löytyy. 

 

Miten sitten selvitä näistä vaikeista hetkistä eteenpäin? Yksi hyvä keino on tukeutua muihin 

samojen ongelmien kanssa painivien tukeen. Diabetesliitolla on tarjolla puhelimitse 

asiantuntijoiden tukea sekä myös vertaistukea. Lisäksi paikallinen yhdistys antaa 

mahdollisuuden osallistua toimintaan ja hakea sitä kautta virkistävää toimintaa sekä 

mahdollisesti apua ja vertaistukea elämiseen. 

 

Tervetuloa siis mukaan diabetesyhdistyksen yhteisiin tapahtumiin osallistumaan ja jakamaan 

kokemuksia tai vain nauttimaan mukavista tapahtumista. Myös ajatuksia ja toiveita yhdistyksen 

toimintaan otetaan ilomielin vastaan – yhdessä eteenpäin tänäkin vuonna. 

 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

Kevätkokous 31.3. 

Sastamalan Diabetesyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 31.3.klo 

18.00 alkaen Tyrvään pappilassa (Asemakatu 4, Sastamala). 

Perinteiseen tapaan ohjelmassa on vuoden 2020 aikana tasavuosia täyttävien jäsenten 

onnittelu ruusujen ja kakkukahvien kera. Tilaisuuden aluksi pappilan esittely. 

Toivomme tarjoilun vuoksi ilmoittautumiset ja tiedot dieeteistä viimeistään torstaina 26.3. 

tekstiviestillä tai puhelimitse p.0400-779783 tai sähköpostilla  seppo.ketola@hotmail.fi   

 

Linturetki Vehmaanniemeen 4.5.  

Asiantuntijana mukana Kalle Virta.  Kokoonnutaan parkkipaikalla klo 17 (Tampereentie 258).   
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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. 

 

 

 

Alustava suunnitelma muista vuoden 2020 tapahtumista 

- heinäkuussa kesäinen leiripäivä kaiken ikäisille yhteistyössä muiden järjestöjen ja 

seurakunnan kanssa 

- avoin yleisöluento uniapneasta 

- teatteri- tai messumatka 

- sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuussa 

 

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

 

 

 

YHDISTYKSEN HALLITUS 2020 

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

Varapuheenjohtaja Jukka Heinonen   044 9624860    

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

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

Eila Suominen (taloudenhoit.,tiedotus) 0400 723772  eila.suominen@kopteri.net  

Liisa Merinen  050 5230978  liisa.merinen1@outlook.com 

Seppo Ketola                      0400 779783  seppo.ketola@hotmail.fi 

  

Hallituksen jäsenet vastaavat mielellään Sinulle yhdistyksen toimintaan liittyviin tiedusteluihin.  

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

yhteydenottopyynnön. 

 

 

Hallituksen väki toivottaa kaikille jäsenille virkistävää kevään aikaa! 

Tervetuloa mukaan tilaisuuksiimme ja näkemisiin! 


