www.loimaanseudundiabetes.net
loimaanseudundiabetes@gmail.com
Yhdistyksen puh.nro 0400-169046
Löydät meidät myös Facebookista ja
Instagramista!

Jäsentiedote syksy 2019

Tule mukaan yhdistyksen toimintaan! Jäseneksi voit liittyä
yhdistyksen nettisivuilla, tapahtumissa tai ottamalla yhteyttä
hallitukseen.

Tulevia tapahtumia
Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 21.11.2019 klo 18
Omaishoitajien olohuoneella (Heimolinnankatu, Loimaa),
kahvitarjoilu. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Uutta! Yhdistyksemme vuokraa suurtalous kahvinkeitintä erilaisiin tilaisuuksiin
(juhlat, tapahtumat yms), keittimellä saat 50-100 kahvikupillista keitettyä
kerralla ja kahvi pysyy hyvänä pitkään. Vuokra 20e/tapahtuma.
Lisätiedot jäsenasioidenhoitaja Airalta 044 3480 655.
Jäsenetu!
Annelan jalkahoitolassa: Pelkkä varpaankynsien leikkaus (max. 30min) hintaan
27e. Koko perusjalkahoito (1h) hintaan 45e (vuoden 2020 alusta 48e). Etu
voimassa jäsenkorttia näyttämällä! Etu voimassa 31.3.2020 asti.
Annelan jalkahoitola, Kauppalankatu 9-11, 32200 Loimaa, puh. 040-7666151.

Liikuntavuorot
• Ohjattu vesijumppa torstaisin klo 15-15.30. Kirjautuminen lippukassalla, normaali
uimahallimaksu.

• Kyrön Kuntosalivuoro keskiviikkoisin klo 17-18,
Elisenvaarankoululla, jäsenille maksuton.
Yhteyshenkilö Aarno Nieminen p. 050 5439987

Perinteinen pikkujouluristeily
3.-4.12 Viking Gracella

Perinteinen Pikkujouluristeily Viking Gracella iltalähdöllä Turusta 3-4.12,
Esiintyjänä laivalla laulaja Saija Tuupanen bändeineen
(http://www.saijatuupanen.fi/keikat).
Matka sisältää matkalipun+bussikuljetuksen+ 2-hengen ikkunallisen
hytin+meriaamiainen+runsas joulupäivällinen seisovasta pöydästä+kahvi/pulla
kuponki. Risteilylle lähtee mukaan myös diabeteshoitaja.
Hinta yhteensä 75e/henkilö.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.11. Vesalle 0400 541 093. Maksu
ennakkoon yhdistyksen tilille, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys FI29 4309 1620
1101 04. Viestikenttään: Risteily / osallistujien nimet.

Linja-auton aikataulu: Lähtö Hirvikosken apteekin pysäkki klo 18.30- Loimaa
Kelan pysäkki klo 18.45-Kyrön tori klo 19.10-Auran Shell klo 19.20-Turun
satama. Paluu 4.12 iltana samaa reittiä Loimaalle.

Laivayhtiön varausnumero 4043926/Viking line ryhmämatkat.
Reissu toteutuu, jos lähtijöitä on väh. 30 henkilöä. Mahdollisista peruutuksista
ilmoitus suoraan laivayhtiöön.
https://www.vikingline.fi/

Diabetesneuvola tiedottaa:

Diabeteshoitajien vastaanotto- ja puhelinaikojen varaus, siirto ja peruutus onnistuu nyt myös sähköisesti.
Mene osoitteeseen www.poytyanterveyskeskus.fi ja paina etusivun vihreää ajanvaraus-painiketta. Tämän
jälkeen tarvitsee tehdä tunnistautuminen esim. verkkopankkitunnuksilla. Tunnistautumisen jälkeen pystyt
varaamaan uusia aikoja ja siirtämään/perumaan jo sovittuja aikoja.
Auran ja Pöytyän kuntalaisten on mahdollista varata aikoja sähköisesti myös mm. laboratorio- ja
rokotusaikoja, aikoja hammaskiven poistoon suuhygienistille, vastaanottoaikoja psykiatrisille
sairaanhoitajille jne.

Diabeteshoitajien puhelinajat:
Virpi Sabell puh. 02-48641380 klo 12-12.30
Satu Aaltonen puh. 02-48641381 klo 12-13

Diabeteshoitajat eri terveysasemilla:
RIIHIKOSKI: maanantai, keskiviikko ja perjantai
KYRÖ: tiistai ja torstai
YLÄNE: tiistai ja torstai
AURA: maanantai, keskiviikko ja perjantai

Diabeteshoitotarvikkeiden tilaus puhelimitse tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@tk.poytya.fi
Diabeteshoitaja Virpi Sabell on suorittanut rajatun lääkkeenmääräys koulutuksen. Hänen vastaanotollaan
voit hoitaa myös mm. akuutit silmätulehdukset, pyytää reseptejä rokotuksista ja uusia tiettyjä astma-,
verenpaine-, kolesteroli- ja diabeteslääkityksiä.

14.11.2019 vietetään taas maailman diabetespäivää. Pyrimme tempaisemaan jotakin diabetesaiheista
luentoa tai -tapahtumaa päivän kunniaksi. Tarkemmat yksityiskohdat ovat vielä auki, joten pysy kuulolla…

