Jäsenkirje vuodelle 2022
TERVEISET SASTAMALAN DIABETESYHDISTYKSESTÄ
Vuosi 2021 oli rajoituksineen ja muuttuvine ohjeistuksineen yhdistystoiminnan kannalta melko
haastava. Tämän vuosi vaikuttaisi tuovan ainakin jonkin verran helpotusta tilanteeseen ja
pystymme toimimaan ja järjestämään tapahtuma jo lähes normaaliin tapaan.
Tervetuloa siis mukaan yhdistyksen tapahtumiin ja muuhun toimintaan.
TULEVIA TAPAHTUMIA
Kevätkokous 28.4.2022
Sastamalan diabetesyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 28.4.2022 klo
18:00 alkaen Funkkistalon 2. kerroksessa (Marttilankatu 14, Sastamala).
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat.
Ilmoittautuminen viimeistään 19.4.2022 pj Paavo Haapamäelle p. 040 5562381 tai
paavo.haapamaki@kolumbus.fi.
Poikkeavasta tilanteesta johtuen kokous järjestetään poikkeamislain (677/2020) mukaisesti, jolloin
kokoukseen on mahdollista osallistua fyysisen paikalla tai etäyhteydellä. Etäyhteydessä käytetään
Google Meet sovellusta. Etäyhteydellä kokoukseen osallistumiseen tarvitaan tietokone, jossa on
vähintään mikrofoni ja kuulokkeet / kaiuttimet. Kokouslinkki ja ohjeistus etäyhteyteen lähetetään
ilmoittautuneille ilmoittautumisajan jälkeen ennen kokousta.
Ennen kokousta luento alkaen klo 17:00 ”Katsaus diabeteksen hoidon nykytilaan
Sastamalassa”.
Luennoitsija Terveyskeskuslääkäri, LL Nelli Valkama, Yleislääketieteen
erikoislääkäri, Diabetologi.

Muut tapahtumat
Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään vuoden aikana erilaisia retkiä lähialueille, mm.
kevätretki Vehmaanniemeen. Sastamalan Sote-järjestöjen leiripäivä on Kiimajärvellä 27.7.2022
(seuraa ilmoittelua Alueviestin järjestöpalstalta). Suunnitelmissa on myös loppukesän ulkoilu- /
retkitapahtuma. Syksyllä luento diabetes ja alkoholi sekä perinteinen teatterinäytös ja yhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous.
Tapahtumista saat lisää tietoa kotisivuiltamme www.sastamalandiabetesyhdistys.net
sekä Alueviestin järjestöpalstalta.
Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhdistykselle saat jäsenkirjeen ja satunnaisesti ilmoituksia
tapahtumistamme halutessasi sähköpostiisi. Jos sinulla on käytössäsi sähköpostiosoite, etkä ole
sitä meille ilmoittanut, voit sen ilmoittaa merja.tapiolinna.makela@gmail.com. Tunnistautumisen
varmentamiseksi voi ilmoittaa jäsennumeron. Käytämme viestityksessä sähköpostiosoitetta.

Käytämme satunnaisesti myös Diabetesliiton tekstiviestipalvelua matkapuhelinnumeron
yhteystiedoissaan liittoon ilmoittaneille jäsenille.
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Hallituksen jäsenet vastaavat mielellään yhdistyksen toimintaan liittyviin tiedusteluihin. Myös
kotisivujemme kautta ”ota yhteyttä”-linkistä voit jättää yhdistykselle viestin, palautteen tai
yhteydenottopyynnön.

Toivotamme kaikille jäsenille virkistävää kevään aikaa!
Tervetuloa mukaan tilaisuuksiimme ja näkemisiin!
t: Hallituksen väki

