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Puheenjohtajan tervehdys
Kylläpä meillä on ollut

Monessa yksikössä tehtiin

Toivotan iloa ja intoa

kummallinen vuosi! Vuosi,

digiloikka reippaalla

elämäänne!

jollaista kukaan ei olisi

aikataululla ja

tiennyt odottaa!

etävastaanotoista tuli pian

Mutta olemme toivottavasti
selvinneet jo paremmalle
puolelle ja arkeen voidaan
palata, vaikka se tuskin on
enää kuitenkaan
samanlainen kuin ennen.

osa diabeetikoidenkin hoitoa.
Selkeästi kuitenkin kaivattiin
kasvokkain tapaamisia ja
useimmat toivoivatkin
etävastaanottoja
toteutettavaksi vain joskus.
”Omaa diabeteshoitajaa ja -

Olemme kantaneet huolta

lääkäriä ei korvaa mikään!” -

omasta riskiryhmästämme,

kommentteja kuultiin.

diabeetikoista, koska monet

Huomattavaa on myös, että

meistäkin määrättiin toisiin

diabeetikot itse ja heidän

tehtäviin kevään 2020 aikana

perheensä aktivoituivat

Covid-19-pandemian vuoksi.

erilaisissa digitaalisissa

Hienoa oli kuitenkin nähdä,

hoitoonsa liittyvissä

kuinka hienosti yhteistyö ja

taidoissa, mikä on hieno asia!

yhteisvastuu toimi
terveydenhuollon
yksiköissämme. Ja kuinka
hienosti diabeetikot itse
kantoivat vastuuta
pandemian leviämisen
estämiseksi.

Yhdistyksemme eli
luonnollisesti ”hiljaiseloa”
pandemian aikana, mutta nyt
olemme jälleen aktivoituneet
ja uusi hallitus jatkaa työtään
kohti kevään 2021
koulutuspäiviä ja

Kuitenkin saimme tältäkin

yhdistyksemme 35 -

ajalta jotain, mistä ammentaa

vuotisjuhlaa!

tulevaisuuteen:
etävastaanotot.

Päivi

kuva: Heidi Mäkinen

Syksyn FEND-kongressi virtuaalisesti
18.-19.9.2020
FEND-jäsenille ilmaiset luennot. Lue lisää, tutustu ohjelmaan ja liity jäseneksi!
https://www.fend.org/conference/registration

Diabeteshoitajat ry:n hallitukseen uutta verta
Vuosikokouksessa käsitelty sääntömuutosta
•••

Yhdistyksemme vuosikokouksessa Tampereella 2.9.2020 hallitukseemme saatiin uusi jäsen.
Erovuorossa oli tiedottaja Heidi Mäkinen. Kiitos Heidille työpanoksesta Diabeteshoitajat ry:n
toiminnassa.
Toivotamme tervetulleeksi uuden jäsenemme Tarja Saarisen Pirkkalasta. Tarja jatkaa tiedottajan
tehtävän parissa ja hänet tavoittaa sähköpostilla osoitteesta tiedotus(at)diabeteshoitajat.fi.
Hallituksen yhteystiedot löytyvät kokonaisuudessaan täältä.
Vuosikokouksessamme käsittelimme myös sääntömuutosta, joka mahdollistaa jatkossa
etäosallistumisen vuosikokoukseen äänivaltaisena jäsenenä. Sääntömuutoksella varmistamme,
että perinteisen läsnäolon lisäksi vuosikokoukseemme voi osallistua myös etänä.

Diabetesliiton koulutuskalenteri
Diabetesliiton koulutuskalenterin löydät täältä:
https://www.diabetes.fi/ammattilaiset/diabetesliiton_koulutuskalenteri

Vuoden diabeteshoitaja
2020
•••
Vuoden diabeteshoitajaksi hallitus
valitsi Tiina-Maria Kuusiston
Raumalta.
Hallitus vieraili Raumalla
onnittelemassa Tiina-Mariaa.
Perustelut valinnasta voit lukea
täältä!

Diabeteshoitajapäivät
15.-16.4.2021
•••
Yhdistyksen 35-vuotisjuhlaa sekä
perinteisiä koulutuspäiviä vietetään
Tampereella Tampere-talolla.
Koronapandemian vuoksi koulutuspäivät
siirtyivät vuodella eteenpäin.
Varaa päivät jo kalenteriisi!
Mikäli ilmoittauduit koulutuspäiville 2020,
on yhteistyökumppanimme Konffa OY
ollut sinuun yhteydessä siirron vuoksi.

Diabeteshoitajat ry:n hallitus
toivottaa jäsenilleen voimia
työntäyteiseen syksyyn!

Kuvassa Päivi
Strömsholm, Tiina-Maria
Kuusisto ja Johanna
Grönholm.

Päivi, Kati, Eija, Rea, Johanna G,
Johanna R ja Tarja.
(jäsenkirjeen koonnut Heidi)

