Jäsenkirje vuodelle 2019

TERVEISET SASTAMALAN DIABETESYHDISTYKSESTÄ
Vuosi 2019, yhdistyksen 54. toimintavuosi etenee vauhdilla. Tänä vuonna lähetämme vain
yhden jäsenkirjeen, jossa tiedoksi alkuvuoden tapahtumat ajoituksineen ja järjestelyineen.
Loppuvuoden tapahtumista ilmoitamme tarkempaa tietoa sen mukaan kun suunnittelu etenee.
Tapahtumista saat lisää tietoa kotisivuiltamme www.sastamalandiabetesyhdistys.net
sekä Alueviestin järjestöpalstalta. Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhdistykselle, saat
jäsenkirjeen ja satunnaisesti ilmoituksia tapahtumistamme halutessasi sähköpostiisi.
Osallistumme kevään Pieni ele-vaalikeräyksiin sekä eduskuntavaaleissa että EU-vaaleissa.
Keräyspaikkamme on Muistolan koululla varsinaisina vaalipäivinä sekä ennakkoäänestyksissä
Citymarketilla. Olisiko Sinulla mahdollisuus toimia lipasvahtina yhdistyksemme edustajana,
pienikin apu on tervetullutta. Ota yhteyttä Jukka Heinoseen p. 044-9624860, jolta kuulet
ajankohdat ja voit sopia osallistumisestasi.

TULEVIA TAPAHTUMIA
Kevätkokous 19.3.
Sastamalan diabetesyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 19.3.2019
klo 18.00 alkaen Jaatsin kahvilassa (Asemakatu 10, Sastamala).
Perinteiseen tapaan ohjelmassa on vuoden 2019 aikana tasavuosia täyttävien jäsenten
onnittelu ruusujen ja kakkukahvien kera.

Retki Lautasella-messuille Helsingin messukeskukseen 6.4.
Yhdistys järjestää kaikille avoimen bussiretken messuille lauantaina 6.4. Tapahtuma tarjoaa
monipuolisesti tietoa eri ruokavalioista ja niihin liittyvistä uutuustuotteista. Diabetesliitto
osallistuu messuille omalla tapahtumallaan (luentoja, erillinen diabetessali sekä Diabetesliiton
osasto). Samalla lipulla pääsee vierailemaan myös kevätmessut-tapahtumaan. Tapahtumista ja
ohjelmista lisätietoa www.messukeskus.com.
Bussikuljetus ja lippu yhteensä vain 25€. Lähtö klo 7.30 Vammalan linja-autoasemalta ja paluu
noin 19.30. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 21.3. mennessä Eila Suomiselle: puhelin tai tekstiviesti
0400-723772, sähköposti eila.suominen@kopteri.net. Ilmoittautumisesta saat vahvistuksen,
jonka jälkeen osallistumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille.
Toimi nopeasti, paikkoja on rajoitetusti.

Linturetki Vehmaanniemeen 8.5.
Asiantuntijana mukana Kalle Virta. Kokoonnutaan parkkipaikalla klo 18 (Tampereentie 258).

Alustava suunnitelma muista vuoden 2019 tapahtumista
-

heinäkuussa kesäinen leiripäivä kaiken ikäisille Kiimajärvellä seurakunnan
leirikeskuksessa yhteistyössä muiden järjestöjen ja seurakunnan kanssa
ravitsemusaiheinen yleisöluento syyskaudella
sääntömääräinen syyskokous loka-marraskuussa

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

YHDISTYKSEN HALLITUS 2018
Puheenjohtaja Jukka Heinonen

044 9624860

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

Paavo Haapamäki

040 5562381

paavo.haapamaki@kolumbus.fi

Liisa Merinen

050 5230978

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!

