
 

Jäsenkirje vuodelle  2018 

 

TERVEISET SASTAMALAN DIABETESYHDISTYKSESTÄ 

 

Vuosi 2018, yhdistyksen 53. toimintavuosi, on aluillaan täynnä haasteita ja odotuksia. 

Vertaistuki eri muodoissaan on tänäkin vuonna yhdistyksen tärkeimpiä painopistealueita 

virkistystoiminnan lisäksi.  Jokainen yhdistyksen tapahtuma ja tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden 

epäviralliseen vertaistukeen.  Haasteena on tavoitteellisen vertaistuen käynnistäminen ja 

tukihenkilöiden koulutus. Jos olet kiinnostunut toimimaan vertaistukena, ole yhteydessä 

yhdistyksen hallitukseen. 

Diabetesliitto on käynnistänyt jäsenille puhelinvertaistuen mahdollisuuden.  Liitto välittää 

soittopyynnön koulutetulle vertaistukijalle.  Pyyntö tehdään diabetesliiton ”kysy diabeteksesta” 

neuvontapuhelimeen arkisin klo 9-13.  Jäsenten edullisen puhelinnumeron löydät 

jäsenmaksulomakkeestasi. 

 

Sote-uudistuksen etenemistä seurataan diabetesyhteisössä aktiivisesti.  Diabetesliiton Sote-

maakuntaverkosto koostuu kunkin maakunnan alueen diabetesyhdistysten sote-

yhteyshenkilöistä.  Tarkoitus on viedä viestiä maakunnalliseen ja valtakunnalliseen 

suunnitteluun diabeteshoidon turvaamiseksi.  Sastamalan diabetesyhdistyksen sote-

yhteyshenkilö on puheenjohtaja Jukka Heinonen, joka toimii verkoston ”silminä ja korvina” 

Sastamalassa. 

 

Jäsenmäärän kasvattaminen tavoitteena: 

Diabetesliiton ja yhdistysten yhteiseksi tavoitteeksi on asetettu tälle vuodelle jäsenmäärän 

kasvattaminen 7000 jäsenellä.  Erityisesti pyritään tavoittamaan vastasairastuneet 2 tyypin 

diabeetikot ja edistämään heidän liittymistään paikallisyhdistyksiin ja sitä kautta liiton jäseniksi. 

Paikallistasolla pyrimme olemaan vetovoimainen yhdistys, joka järjestää kiinnostavia 

tapahtumia ja tilaisuuksia.  Tilaisuuksiin on kaikille avoin pääsy ja näin tavoitetaan vielä 

jäsenyyttään harkitsevia diabeetikoita tai läheisiä. 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

Kevätkokous 

Sastamalan diabetesyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 

28.3.2018 klo 18.00 alkaen Jaatsin kahvilassa (Asemakatu 10, Sastamala). 

Perinteiseen tapaan ohjelmassa on vuoden 2018 aikana tasavuosia täyttävien jäsenten 

onnittelu ruusujen ja kakkukahvien kera.   

 

Linturetki Vehmaanniemeen 10.5.  Kokoonnutaan parkkipaikalla klo 17 (Tampereentie 258).   

 

Alustava suunnitelma muista vuoden 2018 tapahtumista 

- toukokuussa kaupunkisuunnistus yhteistyössä muiden alueen järjestöjen kanssa 

- heinäkuussa kesäinen leiripäivä kaiken ikäisille Kiimajärvellä seurakunnan 

leirikeskuksessa yhteistyössä muiden järjestöjen ja seurakunnan kanssa 

- ravitsemusaiheinen yleisöluento syyskaudella 

- suunnitteilla myös teatteriretki syyskaudelle 

- sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuussa 



 

Tapahtumista lisää tietoa kotisivuillamme  www.sastamalandiabetesyhdistys.net 

sekä Alueviestin järjestöpalstalla. Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhdistykselle, saat 

jäsenkirjeen ja satunnaisesti ilmoituksia tapahtumistamme halutessasi sähköpostiisi. 

 

Yhdistyksen tilaisuudet ovat kaikille avoimia.   

 

 
YHDISTYKSEN HALLITUS 2018 

Puheenjohtaja Jukka Heinonen   044 96248601 jukka.heinonen@omakotiliitto.fi 

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

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

Rahastonhoitaja Maria Kesti 050 3579993  kesti.maria@gmail.com 

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

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

Liisa Merinen  050 5230978  liisa.merinen@luukku.com  

    

Hallituksen jäsenet vastaavat mielellään Sinulle yhdistyksen toimintaan liittyviin tiedusteluihin.  

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

yhteydenottopyynnön. 

 

 

 

 

 

 

Linturetkellä Vehmaanniemessä 3.5.2017 

saimme näkö- tai kuulohavainnon yhteensä 37 eri lintulajista. 

 

 

 

 

Hallituksen väki toivottaa kaikille jäsenille virkistävää kevään aikaa!   

Tervetuloa mukaan tilaisuuksiimme ja näkemisiin! 


