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Toiminnan painopisteet 2019
Diabeetikoiden järjestäytymisasteen nostaminen.
Lapsiperheiden sekä nuorten aktivointia kehittämään yhteistyötä.
Toimialueena Seinäjoki (Nurmo, Peräseinäjoki, Ylistaro)
Kurikka (Jalasjärvi, Jurva), Kauhava (Alahärmä, Ylihärmä, Kortesjärvi)
Isokyrö, Ilmajoki,Lapua, Ähtäri, Soini
Kauhajoki, Teuva, Karijoki, Isojoki ja Kristiinankaupunki

DEXCOM G6®
JATKUVA GLUKOOSINSEURANTA:

VIHDOINKIN TÄÄLLÄ!
Ei sormenpäämittauksia, hälytykset ja
10 päivää kestävä sensori!

EI KALIBROINTIA
– EI SORMENPÄÄMITTAUKSIA*
10 PÄIVÄÄ KESTÄVÄ SENSORI
HÄLYTYS GLUKOOSIN
UHKAAVASTA LASKUSTA
UUDET HÄLYTYSPROFIILIT –
ESIM. PÄIVÄ- JA YÖPROFIILI
SEURAAJATOIMINTO §
– JOPA 5 SEURAAJAA
– REAALIAIKAINEN TIETO
UUSI SENSORI – HELPPO
ASETTAA YHDELLÄ NAPIN
PAINALLUKSELLA

NYT ILMAN
SORMENPÄÄMITTAUKSIA!*

TARKKA MITTAUS †
28 % PIENEMPI LÄHETIN
IOS- JA
ANDROID-YHTEENSOPIVA ‡
2-VUOTIAASTA ALKAEN

*Jos G6:sta saamasi glukoosi
varoitukset ja arvot eivät
vastaa oireitasi tai odotuksiasi,
käytä verensokerimittaria ja tee
diabeteksen hoitoon liittyvät
päätökset sen antamien tulosten
perusteella.

Lisätietoja tarkkuudesta: Shah VN, et al.
Diabetes Technol Ther. 2018 Jun;20(6). ‡
Yhteensopivat matkapuhelimet ja muut laitteet
on lueteltu osoitteessa www.dexcom.com/
dexcominternationalcompatibility. §Tietojen
jakaminen edellyttää internetyhteyttä.
Tietojen seuraaminen edellyttää Follow
sovellusta. Käyttäjän tulee aina varmistaa
lukemat Dexcom G6 ® sovelluksesta tai
vastaanottimesta ennen hoitoon liittyvän
päätöksen tekemistä.
DIA.FI.01501OKT2018
†

Näyttää arvon koko ajan!
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HALLITUS
Hallituksen jäsenet yhteystietoineen ja heidän vastuualueensa – ota rohkeasti yhteyttä!
Pekka Mannila
Puheenjohtaja
toiminnan painopisteet ja jäsentiedote
pekka.mannila@netikka.fi
0400 666 270
Virpi Kanth
Varapuheenjohtaja, apteekkiyhteistyö
virpi.kanth@gmail.com
040 779 2182
Hannele Sipola
Hallituksen sihteeri
etelapohjanmaandiabetes@gmail.com
045 316 9250
Esko Haukkala
talous- ja varainhankinta
esko@haukkala.net
0500 662 180
Tapio Lae
Matkat
tapio@tapiolaeoy.com
044 036 3400

Johanna Winter
Perheyhteistyö
johanna.k.winter@gmail.com
Heikki Maja
Jäsenhankinta
heikki.maja@netikka.fi
040 821 7085
Anu Hakoniemi
lapset, nuoret, perheyhteistyö ja kotisivut
anu.hakoniemi@gmail.com
040 545 0190
Raija Kivimäki
kerhotoiminta
kivimakiraija@gmail.com
040 836 3255
Tiina Kankaanpää
kerhotoiminta ja matkat
tiina.kankaanpaa@kurikka.fi
040 139 1772
Kotisivujen ylläpito:
anu.hakoniemi@gmail.com
040 545 0190

Pohjankyröntie 135, 61500 Isokyrö
Palvelemme ma-pe 9-17.30, la 9-13
puh. 06-478 8000 • www.isonkyronapteekki.fi

Maakunnallinen diabetesyhdistys
Etelä-Pohjanmaan diabetesyhdistyksillä on
pitkät perinteet hyvästä yhteistyöstä keskenään. Hyvien kokemusten innoittamana
yhteistyötä on lähdetty rakentamaan seuraavalle tasolle. Yksi yhdistys on uusinut
sääntönsä ja vaihtanut nimensä niin, että
maakunnallinen yhdistystoiminta on nyt
niiltä osin mahdollista. Pari yhdistystä on jo
päättänyt lähteä mukaan maakunnalliseen
toimintaan. Kahden paikallisen yhdistyksen
osalta oma yhdistys nähdään vielä parempana vaihtoehtona, mutta tämä ei näytä
olevan esteenä aikaisemmin mainitun yhteistyön jatkumiselle.
Maakunnallisen yhdistyksen vahvuudet
voidaan tiivistää muutamaan keskeiseen
tekijään, jotka auttavat yhdistystä kehittämään toimintaansa ja palvelemaan jäseniään tässä meidän jatkuvasti muuttuvassa
toimintaympäristössä. Paikalliset kerhot
voivat keskittyä toiminnan suunnitteluun ja
toteuttamiseen ja hallinnon taakka saadaan
minimoitua. Hallitustyöskentelystä on mahdollista saada ammattimaisempaa ja voidaan keskittyä jäseniä parhaiten palvelevan
toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Tätä edesauttaa mahdollisuudet hyödyntää
laadukkaita taloushallinto-, toimisto- ja sihteeripalveluja. Hallinnon keventämistä on
myös yksi vuosittainen yhdistyksen kokous,
jossa katsotaan päättyneen vuoden toimintaan, linjataan kuluvan vuoden taloutta ja
toimintasuunnitelmaa ja päivitetään yhdistyksen hallituksen jäsenet.
Yhteistyöstä maakunnallisten toimijoiden ja Diabetesliiton kanssa tulee luontevaa. Liitolla ja yhdistyksillä on yhteinen
tehtävä tukea diabeetikoita ja vaikuttaa
toimintaympäristössä diabeetikoiden elämänlaadun edistämiseksi. Esimerkiksi maakunnalliset diabeteksen osaamiskeskukset
saavat vahvasta yhdistyksestä tarvitsemansa yhteistyökumppanin, kun halutaan kuul-

la diabeetikkojen ääntä ja toiveita omahoitoa tukevien palvelujen kehittämisessä. Ja
vielä yksi vahvuus. Leveät hartiat auttavat
jäsenpalvelujen toteuttamisessa. Diabeetikoille yhteisiä tapahtumia, tilaisuuksia ja
matkoja on kivempi järjestää ja niihin osallistuminen on antoisampaa, kun osallistujia
on enemmän.
Jäsenten palvelemisessa riittää pohtimista. Diabeetikot ja heidän tarpeensa
monipuolistuvat jatkuvasti. Hoitomuodot
vaihtelevat ruokavaliosta, liikunnasta ja painonhallinnasta jatkuvaan verensokerin sensorointiin ja keinohaimaan saakka. Lisäksi
sosiaalinen media ja verkkopalvelut ovat
vakiinnuttaneet asemansa osana diabeetikoiden omahoidon arkea ja myös tässä
kehityksessä yhdistysten ja koko Diabetesliiton olisi pysyttävä mukana. Diabetesyhdistysten tekemisen ytimessä on tukea
diabeetikkoja arjen ja omahoidon haasteissa. Tapaamiset toisten diabeetikkojen
kanssa ovat usein varsin antoisia kokemuksia. Yhdistysten toiminnan kautta mahdollistuvat vertaisten tapaamiset vahvistavat
diabetesyhteisöä ja lisäävät diabeetikoiden
hyvinvointia.

etelapohjanmaandiabetes.fi

Juha Tall, hallituksen jäsen
Suomen Diabetesliitto

Jäsenedut:

• Hotelli Mesikämmen uimahalli/kuntosali, Ähtäri
Omavastuu 2,50 €. Ei kesä-, heinä-, elokuussa. Syksyllä 2019 suljetaan remontin vuoksi.
• Kuntosali-uimahalli, Soini
10-kerran kortin tuki 7 €/kortti
• Pirjon Pakarin myymälä, Välskärinkatu 14 Seinäjoki
10% alennus normaalihintaisista tuotteista jäsenille
• Jalkahoitola Kulkuri, 050 592 5161 Seinäjoki
10% alennus palveluista jäsenille
• Fysiopiste, Isokyrö 040 036 3387 ja Seinäjoki 040 838 2212
10% alennus palveluista jäsenille
• Jalkahoidot Sinfoniassa/ Jalkahoitajat Pia Latvatalo ja Kati Koivisto
(gsm) 06141 204
10% alennus jalkahoidoista jäsenille
• Luontaishoitola Camomilla Eeva-Liisa Rissa Sinfonia Oy Seinäjoki
(gsm) 06141 204
vyöhyketerapiahoidoista 10% alennus jäsenille
• Jalkahoitaja Hilkka Maunuksela/ Lakeuden Punahilkka, Isokyrö 040 586 5509
10% alennus jäsenille
• Lymfaterapeutti Marjaana Keskinen Sinfonia Oy Seinäjoki (gsm) 06141 204
10% alennus lymfaterapiasta, helpota oloasi elvyttävällä nestekierron hieronnalla!
• Härmän Kylpylä, kylpyläpäivä arkisin 18€, viikonloppuisin 22€, sisältää Sunny
Beach- sisähiekkarannan käytön ja ruokailun buffe’t pöydästä.
Vaasantie 22, Ylihärmä
• Yhdistyksen matkat
Diabetesliiton jäsenedut
• Kalevalainen jäsenkorjaus Tuija Haapamäki Keskuskatu 6, 3.krs Seinäjoki
040 2138 001
10% alennus hoidoista jäsenille

Ota yhdistyksen jäsenkortti mukaan!

Jäseneksi liittymisetuna arvomme liittyneiden jäsenten kesken jalkahoidon, ja vanha
jäsen kun tuot uuden jäsenen,olet myös mukana jalkahoitoarvonnassa. Uusille jäsenille
annamme EPDY:n logolla varustetun kylpypyyhkeen.

YLISTARON APTEEKKI
Kaukolanraitti 7, puh. 06-4747 100
8-paikkaiset
invataksit
24/7

www.ylistaronapteekki.fi

Seinäjoki 044 788 8889
Isokyrö 0400 363 343
Vaasa 0440 363 320
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Miksi Diabetes Wellness Suomi säätiö
pommittaa postituksilla?
Läheisellesi tai tuttavallesi – kenties sinullekin – on saattanut tulla postia
Diabetes Wellness Suomi säätiöstä. Tämä kansainvälinen varainkeruuverkosto tekee Suomessa aktiivista suorapostituskampanjointia, jonka
kohderyhmäksi se on todennäköisesti valinnut tiettyyn ikään ennättäneet.
Mikä on Diabetes Wellness?
Se on Yhdysvalloista lähtöisin oleva
kansainvälinen verkosto. Suomessa
verkosto on toiminut vuodesta 2012.
Se kertoo keräävänsä lahjoitusvaroja
tukeakseen kansainvälistä diabetes
tutkimusta.

Miksi minulle tai läheiselleni
tulee postia?
Diabetes Wellness ilmoittaa osoite
lähteekseen asiakasrekisterinsä.
Jos haluat pois rekisteristä, katso
Wellnessin asiakaspalvelun yhteys
tiedot saamastasi kirjeestä. Wellnessin
kirjeet tunnistat punaisesta omena
logosta, ja kuorista löytyvistä ”kiitok
sista”, kuten esimerkiksi postikorteista
ja kalentereista.

Mihin lahjoitukset menevät?
Diabetes Wellness ilmoittaa käyttä
vänsä lahjoittajien rahat tutkimuksen
tukemiseen. Viimeiset julkiset tiedot
Suomessa myönnetyistä tutkija
apurahoista ovat vuodelta 2016,
jolloin verkosto jakoi 52 000 euroa.
Myös verkoston muualla jakamista
apurahoista on vaikea löytää ajan
tasaista tietoa, eikä se julkista tilin
päätöstietojaan.

Miten voin tukea suomalaista
diabetestutkimusta?
Kun haluat kohdistaa tukesi korkealuok
kaiselle suomalaiselle diabetestutki
mukselle, löydät perusteluja päätök
sellesi Diabetestutkimussäätiön verkko
sivuilta, www.diabetestutkimus.fi.
Diabetestutkimussäätiön perustivat
Diabetesliitto ja diabetesyhdistykset
vuonna 1976.

Miten voin tukea diabetesyhteisöä?
Professori
Mikael Knipin johtama
Diabetestutkimussäätiön
hallitus päättää säätiön
apurahojen jaosta
huhtikuussa. Lahjoittajat mahdollistavat
suomalaisen tutkimuksen tukemisen
550 000 eurolla.

Lahjoittajat mahdollistavat myös
diabetesyhteisön eli Diabetesliiton ja
diabetesyhdistysten diabeetikoille ja
läheisille tarjoamia palveluita. Katso
lisätietoja liiton verkkosívuilta
www.diabetes.fi/tue tai ota yhteyttä
yhdistyksemme hallituksen jäseneen.

Palvelemme Sinfonian tiloissa ma – to 09-19 ja pe 09-17
Myynnissä mm. Adressit, Jalkavoiteet, Liuskat, Lansetit ja Mittarit
TERVETULOA !

Kerhotoiminta jatkuu 2019
Ota rohkeasti yhteyttä paikkakuntasi yhteyshenkilöön.
Lapua: Raija Kivimäki p. 040 836 3255, kivimakiraija@gmail.com
Kuukauden ensimmäisen täyden viikon torstai klo 17-19 Nuorisotalon yläkerta, Asemakatu
12 ja keskiviikkoisin kuntosalivuoro uimahallilla klo 15-16.
Ilmajoki: Toive Tynjälä p. 0400 662 471, toive.tynjala@pp.inet.fi
Raavaat Miehet torstaisin klo 13-14 Helena Myllärinen p. 040 7227607 iltaisin
Makeat Mimmit torstaisin klo 18-19 Herralan koulun juhlasali.
Peräseinäjoki: Reetta Hautakorpi p. 040 512 0271, reetta.hautakorpi@netikka.fi
Kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 13.00 Osuuspankin kerhotilassa.
Isokyrö: Minna Leinonen p. 040 513 1284 minnamaarit.leinonen@gmail.com ja Tapio Lae
p. 044 036 3400, tapio@tapiolaeoy.com.
Kuukauden ensimmäisenä maanantaina, Liikuntahallin kahviossa.
Jalasjärvi: Heikki Maja p. 040 821 7085, heikki.maja@netikka.fi
Kuukauden viimeinen keskiviikko klo 18.00, Palveluportissa.
Kurikka: Tiina Kankaanpää p. 040 139 1772, tiina.kankaanpaa@kurikka.fi .
Kuukauden kolmas maanantai klo 18.00, Intola Seurapuistikko 6 c 27
Ylistaro: Seija Holkko p. 050 361 6098 ja Merja Niemistö p. 045 672 0413.
Kuukauden ensimmäinen torstai klo 18.00. Tonavanrannan kerhohuone.
Ähtäri: Virpi Kanth p. 040 7792 182, virpi.kanth@gmail.com. Miesten liikuntakerho Kimmo
Kivinummi 046 5527 039 kimmo.kivinummi@hotmail.fi. Perheliikuntakerho Anu Huhtinen
p.046 630815 Miesten liikuntaryhmä Kansalaisopiston järjestämänä Spinning-ryhmä ma
ja to klo 19.00 salilla, Otsolantie 15. Diabeteskerho kokoontuu syyskuun alusta lähtien
Urheilutalolla, Sepäntie 12 kuukauden ensimmäinen torstai klo 18-19.30. Perheliikuntakerho siirtyy Urheilukentälle huhtikuussa. Ulkoilutapahtuma Mustikkavuoren ulkoilualueella
la 23.3 klo 10.00 alkaen. Omat sukset, pulkat yms. mukaan. Keittoruokaa 50 ensimmäiselle, laavulla voi paistaa makkaraa ja syödä omia eväitä. Pyöräilytapahtuma lauantaina
27.4.2019 Ähtärissä. Perhekerhon retki Seitsemisen kansallispuistoon 25.-26.5.2019.
Madollisuus myös vain päiväretkeen, yöpyminen vapaaehtoista.
Soini: Ritva Sippola 040 7412 222, Diabeteskerho kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo
18.00 Ystäväntuvalla Alajärventie 7
Kauhajoki: Sinikka Honkaranta, 044 522 8992 sinikka.latti@gmail.com Kuukauden viimeinen keskiviikko klo 18.00 Punaisella Tuvalla, Ullantie 9. Kesäkuukaudet kerhotoiminta on
tauolla.
Kristiinankaupunki: Terttu Wasenius, 0400 714 580. Kristiinan kaupungin suomenkielisten kerho kokoontuu eri sopimuksen mukaan.
Teuva: Perhekerho kokoontuu muutaman kerran vuodessa erikseen sovittuina ajankohtina. Lisätiedot Marika Kaari marikakaari76@gmail.com.

Kaikille avoin faceryhmä "Ähtärin ja Soinin Diabeteskerhot" tiedottaa alueen kerhoista ja tapahtumista.
Lentopallokerho: Pekka Mikkonen p. 040 551 8929.
Keskiviikkoisin klo 19.-20.30 Törnävän koulun salissa, Seinäjoki
Perhekerho: Anu Hakoniemi p. 040 545 0190.
Tarkemmat ajat ja paikka ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla, kerhovälilehdellä sekä perheiden FB-ryhmässä - Etelä-Pohjanmaan lapsidiabeetikot.
Seuraa yhdistyksemme tarjoamia ja järjestämiä tilaisuuksiamme kotisivuiltamme
www.etelapohjanmaandiabetes.fi tai tiedustele toimistolta p. 045 316 9250,
etelapohjanmaandiabetes@gmail.com. HUOM! kaikki voivat osallistua myös muilla paikkakunnilla järjestettäviin kerhoihin

Kaikissa apteekkiasioissa apunasi

Puistotie 2, Lapua 06-433 9000
www.lapuanlakeusapteekki.fi

Diabeteshoitajien vastaanotot
ja hoitotarvikejakelu diabeetikoilla kunnittain
SEINÄJOKI: Y-TALO,
terveyskeskus
KosHUHTALA
KYMPPI, Huhtalankenalantie
18 SEINÄJOKI
2. krs. SEINÄJOKI
tie 10, 60220
ma
– pe klo 9-10,
p. 8100
06 425 8702,
Ajanvaraus:
06 425
06
06 425
8704
ma425
- to 8703
klo 8 -tai
16.00
ja pe
klo 8 - 15.30
Diabeteshoitajien puhelin ajat
ISOKYRÖ:
14, 61500 ISOKYRÖ
ma - pe klo Koulukatu
9 - 10
Diabeteshoitajan
puhelinaika
p. 06 425 8702, 06
425 8703, 06 425 8704
ma - pe klo 9.30 - 10.30
p.
06 425 5745
ISOKYRÖ:
Koulukatu 14, 61500 ISOKYRÖ
Diabeteshoitajan puhelinaika
Hoitotarvikejakelu:
ma - pe klo 9.30 - 10.30
Seinäjoella
Myllypuisto, Koskenalantie 3b,
p. 06 425 5745
60220 SEINÄJOKI
Ajanvaraus
ma - to klo 11.30 -13.00
Hoitotarvikejakelu:
p.
050 345 9413
tai sähköisesti
Seinäjoella
Myllypuisto,
Koskenalantie 3b,
(kirjautumiseen
tarvitaan nettipankkitunnukset)
60220 SEINÄJOKI
Ajanvaraus ma - to klo 11.30 -13.00
Peräseinäjoella
Nyypakankuja
p. 050 345 9413 tai
sähköisesti 3,
61100
PERÄSEINÄJOKI
(kirjautumiseen
tarvitaan nettipankkitunnukset)
Neuvonta ja ajanvaraus
ma
- pe klo 9 - 10Nyypakankuja
ja 11.30 - 12 3,
Peräseinäjoella
p.
06 425
5981
61100
PERÄSEINÄJOKI
Neuvonta ja ajanvaraus
Ylistarossa
A,
ma - pe klo 9Västilänkuja
- 10 ja 11.3010
- 12
61400
YLISTARO
p. 06 425
5981
Neuvonta ja ajanvaraus
ma
- pe klo 9Västilänkuja
- 10 ja 11.3010
- 12
Ylistarossa
A,
p.
06 425
5951
61400
YLISTARO
Neuvonta ja ajanvaraus
Isossakyrössä
Koulukatu
ma - pe klo 9 - 10
ja 11.30 -14,
12
61500
ISOKYRÖ
p. 06 425
5951
Neuvonta ja ajanvaraus
ma
- pe klo 9.30Koulukatu
- 10.30 14,
Isossakyrössä
p.
06 425
5745 tai 044 475 0639
61500
ISOKYRÖ
Neuvonta ja ajanvaraus
LAPUA:
Asemakatu
8 C, 62100 LAPUA
ma - pe klo
9.30 - 10.30
(Yllinpuiston
neuvola)
p. 06 425 5745
tai 044 475 0639
Ajanvaraus ja puhelinaika ma - to klo 10 - 11
p.
06 438Asemakatu
4972 tai p. 806C,438
4963
LAPUA:
62100
LAPUA
Hoitotarvikejakelu:
(Yllinpuiston neuvola)Tapahtuu vastaanottojen
yhteydessä.
Ajanvaraus
ja puhelinaika ma - to klo 10 - 11
p. 06 438 4972 tai p. 06 438 4963
Hoitotarvikejakelu: Tapahtuu vastaanottojen yhteydessä.

JIK – Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
KURIKKA: Mäkitie 47, 61300 KURIKKA
Ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo 11-12
p.06 458 5329
Hoitotarvikejakelu diabeteshoitajalta
ma - ke ja
jape
peklo
klo11
11––12,
12,to
toklo
klo15
15––16
16
ILMAJOKI: Pappilantie 2, 60800 ILMAJOKI
Ajanvaraus ja puhelinaika ma - pe klo 12 - 13
p. 044 790 2372
(Alle 70 v tyypin2 sekä tyypin1 diabeetikot)
Ajanvaraus ja puhelinaika ti ja ke klo 12 – 13
p. 044 790 2338
(Yli 70 v tyypin2 diabeetikot)
Kotisairaanhoito yli 70-vuotiaat diabeetikot,
p. 0447902
7902489
489
p.044
Hoitotarvikejakelu
keskiviikkoisin klo 15 - 16.30
JALASJÄRVI:
Koskitie 4, 61600 JALASJÄRVI
Ajanvaraus ma-pe klo 8 - 14 p. 06 458 5101
ke p. 06 458 5189
Hoitotarvikejakelu ma, ke, to klo 8 - 9
Diabeteshoitajan puhelinaika ma-pe klo 8 - 9
p. 06 458 5188 tai 040 772 1667
JURVA:Sairaalatie 3, 66300 JURVA
Puhelinaika ma-pe klo 9-10 p. 06 458 5334,
Hoitotarvikejakelu ke - to - pe klo 9-10
Vastaanotto pääosin Jurvassa, Kurikassa
maanantaisin
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
ALAHÄRMÄ: Kanttorintie 5, 62300 HÄRMÄ
Diabeteshoitaja p. 0400 380511
YLIHÄRMÄ:
Leinosentie 15, 62375 YLIHÄRMÄ,
Diabeteshoitaja p. 0401849422
KAUHAVA:
Kauppatie 107 Yrittäjäopiston alue
B-rakennus 1. krs , 62200 KAUHAVA,
Diabeteshoitaja p.
p.040
0405530
5530467
467
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KORTESJÄRVI: Päivärinteentie 13,
62420 KORTESJÄRVI,
Diabeteshoitaja p. 050 5058 617
ÄHTÄRI: Sairaalantie 4,
ajanvaraus ma-pe klo 10-11. numeroista
040 521 7792, 040 673 9760, 040 133 8173
tarvikejakelu To klo 10-16.00.(jakeluaikana
puhelin 06 25257807)
SOINI:
Terveysasema, ajanvaraus diabeteshoitajalle ma-to klo 8-14 ja pe 8-12 numerosta:
06 25257009
Tarvikejakelu ma klo 8.00-9.00 ja ke klo
15-16.00 Mikäli et voi silloin hakea hoitovälineitä, tee tilaus www.hyvis.fi ja sovi nouto
aika.

Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
KAUHAJOKI: Diabeteshoitajan ajanvaraus
ma-pe klo 10-15 p. 06-2413 3200 Prännärintie 8
Hoitotarvikejakelu ma, ke, pe klo 9-11
LLKY:n keskusvarasto,
Kauhajoen Terveyskeskus
Puhelintilaukset ma klo 8-9 ja ke klo 12-13
p. 040-480 5520
TEUVA: Sosiaali- ja terveyskeskus ke klo
13.30-15 ja pe klo 9.30 – 11. Puhelintilaukset vain ke klo 12 -13 ja pe klo 8-9.
p. 050 306 7868
ISOJOKI: Terveysaseman kellarikerros to
klo 9 – 11 p. 040 480 4324
KARIJOKI: Terveysasema ke klo 10 – 14
p. 06 2413 5959

Kauppakatu 11, Lapua 06-4332440

Kauneushoitola PaulaK.
-Antaa luonnon koskettaa ihoasi
Seinäjoen ekologisin kauneushoitola - Ihonhoidot tehdään laadukkaalla kotimaisella
luomu kosmetiikalla - www.kauneushoitolapaulak.fi
Sahalankatu 10 th.14 60100 Sjk
0443409410
hoitola@kauneushoitolapaulak.fi

Tervetuloa!

ILKKA
Tiistaina 18. joulukuuta 2018
staina 18. joulukuuta
2018

”Palkinto kuu
Seinäjoki
Hannu Lusa

riä, kolme diabeteshoitajaa, kuntoutusohjaaja,Uutiset
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Ilmoitusp

Kuljetukset 6.4.
Pohjanmaalta
Diabetesmessuille
Reitti Isokyrö - Lapua Seinäjoki - Jalasjärvi
Hinta 32€/hlö (40 lähtijää)

Ilmoittautumiset
info@tapiolaeoy.com
0400 864 393

Avoinna
arkisin
8.30 – 19.00
lauantaisin 9.00 – 15.00
pyhisin
11.00 – 14.00
Kirkkotie 2 I 61600 Jalasjärvi
puh. (06) 456 7300 I fax (06) 456 7301
www.jalasjarvenapteekki.net

Ilmoituspohja 172 x 100 mm

Kirkkoti
w

TIETOA TYYPIN 2 DIABETEKSESTA-RYHMÄ ÄHTÄRISSÄ aloittaa 20.3.2019
tiedustelut Riitta Lanttola 06 2525 7242 arkisin klo 10.00-11.00

Vuoden Diabeteshoitaja 2019- Etelä-Pohjanmaan Diabetes
Ammattimaisesti diabeetikkoja omahoidossa tukeva diabeteshoitaja on olennainen osa nykyaikaista diabeteksen hoitoa Suomessa. Vuoden diabeteshoitajan valinnalla Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistys haluaa antaa tunnustusta diabeteshoitajan vaativalle ja arvokkaalle
työlle diabeetikkojen kanssa ja nostaa vuosittain huomion kohteeksi diabeetikoiden mielestä
ansioituneen diabeteshoitajan.
Vuoden diabeteshoitajan valitsee Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistyksen hallitus ja hänet
palkitaan Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistyksen 50-vuotis juhlalounaalla 2019.
Vuoden diabeteshoitajan valintakriteerit ovat
● Yksi tai useampi Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistyksen jäsen on esittänyt määräaikaan
mennessä tätä henkilöä valittavaksi vuoden diabeteshoitajaksi
● Diabeetikot ovat antaneet myönteistä palautetta valittavan diabeteshoitajan työstä
● Diabeteshoitaja edustaa esimerkillistä ammattinsa hallintaa
● Valinnan kohteena oleva diabeteshoitaja on aloitteellisesti ollut mukana diabeteksen hoidon edistämisessä
● Esitettävä diabeteshoitaja työskentelee Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistyksen toimialueella (Ilmajoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Kauhava, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Ähtäri, Soini,
Kauhajoki, Teuva, Karijoki, Isojoki ja Kristiinankaupunki)
● Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistyksen valitsemaksi vuoden diabeteshoitajaksi voidaan
valita vain yhden kerran, tai vahvojen näyttöjen perusteella vähintään kahden vuoden kuluttua edellisestä valinnasta
Seinäjoella 2019, Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistyksen hallitus

Esitykset vuoden 2019 diabeteshoitajaksi tulee tehdä yhdistyksen toimistoon postitse tai
sähköpostitse (SSDY, Valtionkatu 1 C, 60100 Seinäjoki tai etelapohjanmaandiabetes@
gmail.com) 7.11.2019 mennessä. Esityksissä tulee olla seuraavat tiedot:
1.
a.
b.
c.

Esitettävän henkilön
Etu- ja sukunimi
Puhelinnumero
Sähköposti

2.
a.
b.
c.
d.

Esityksen tekijän
Nimi
Puhelinnumero
Sähköposti
Jäsennumero (esim. Diabetesliiton jäsenkortista)

3. Perustelut
(max. 100 sanaa)

Jäsenetu Etelä-Pohjanmaan
Diabetesyhdistyksen jäsenille.

Ma-pe

Härmäläinen
Kylpyläpäivä
Sisältää kylpylän käytön ja ruokailun
buffetpöydästä sekä naperoille kivaa
puuhaa Nippe-Norsun Vekaraviidakossa.
Voimassa joka päivä.

18 €
(norm. 20 €)

La - s u

22 €
(norm. 25 €)

Lapset 4-14 v. -50%
Tarjous on Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry:n jäsenille ja yhdelle seuralaiselle.
Esitäthän jäsenkorttisi ostaessasi tuotetta.

Vaasantie 22, Ylihärmä
Puh. (06) 483 1600
www.harmankylpyla.fi

Tulevia tapahtumia 2019 - tervetuloa!
Lauantaina 23.03.2019 klo 13 lähtien Perheiden Päivä Hop Lop Seinäjoki.
Jäsenperheiden hinta 5€/lapsi, sisältää välipalan. Ei jäsenet 18€/lapsi, sisältää välipalan. Aikuiset veloituksetta puistoon. Meille on varattu teemahuone klo 13-15 väliseksi ajaksi, jossa
Omnipod pumppu ja Dexcom sensoriesittely, paikalla Lasse Nygård Infucarelta. Halutessanne voitte jatkaa puistossa huvittelua vaikka koko loppupäivän! Ilmoittautuminen 13.3.2019
mennessä ep.diabetesperheet@gmail.com tai 040 545 0190/Anu Hakoniemi.
Lauantaina 23.03.2019 Konserttitapahtuma Härmän Kuntokeskuksessa. Esiintyjänä
Marita Taavitsainen, hinta 35€/ henkilö
Maanantaina 25.03.2019 klo 17.00 Vuosikokous, Sinfonian luentosali Valtionkatu 1 c,
Seinäjoki. Käsittelyssä vuosikokoukselle määrätyt asiat.
Diabetesmessut Helsingissä 5.-6.04.2019
Kuortaneen Urheiluopistolla Lauantaina 13.4.2019 klo 09-15. Uusien jäsenten tapaaminen, yhteistyössä E-P:n yhdistysten kanssa sekä Vaasan Seudun Diabeetikot. Uudet
(v.2018 liittyneet) saavat erillisen KUTSUN tilaisuuteen, jossa tarkempi ohjelma päivälle.
Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset 1.4.2018 mennessä p. 045 316 9250 tai etelapohjanmaandiabetes@gmail.com.
Järjestömarkkinat kevätkierroksella, TERVETULOA! Kuntatiimit esittelevät arjen palveluja yhdessä eri järjestöjen, yhdistysten ja kuntien kanssa. mm. kulttuuri, harrastustoiminta,
vertaistuki –ja mitä kaikkea löydätkään. Alla olevilla paikkakunnilla järjestetään omannäköistä pop-up-tapahtumaa. Tapahtumista tiedotetaan erikseen kuntakohtaisesti.
Tiistaina 07.05.2019 Kauhava
Torstaina 09.05.2019 Lapua
Maanantaina 13.05.2019 Kauhajoki
Tiistaina 14.05.2019 Kurikka
Torstaina 16.05.2019 Ilmajoki
Lauantaina 18.05.2019 Seinäjoki
Lauantaina 15.6.2019 valtakunnallinen Perhetapahtuma diabetesperheille Tampereen
Särkänniemessä.
Kesäteatterimatka lauantaina 20.7.2019 Tampereen Pyynikille. Kappaleena on vauhdikas komedia Nuotin vierestä. Matkan hinta on jäsenille 71€ ja muille 81€, hinta sisältää
kuljetuksen ja teatterilipun, tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 17.06.2019 p. 0400
864 393, info@tapiolaeoy.com.
Kylpylämatka Viroon, Pyhäjärvelle 3.-10.8.2019. Matkan hintaan sisältyy oma linja-auto
koko matkan ajaksi, majoituksen 2hh huoneissa, laivamatkat Hki-Tal-Hki, 12 kylpylähoitoa,
uimahallin ja kuntosalin vapaan käytön. Hinta alkaen 583€/hlö/2 hh. Tiedustelut ja ilmoittautumiset p. 0400 864 393 / info@tapiolaeoy.com viimeistään 01.07.2019.
Syksyn aikana järjestetään vielä yhdistyksemme perheille Mega Zone päivä
Seinäjoella ja Eduskuntamatka Helsinkiin. Näistä tiedotamme kun ajankohdat varmistuu.
Lauantaina 23.11.2019 yhdistyksemme 50-vuotis juhlalounas Hotelli Alma, Seinäjoki
Seuraa yhdistyksemme tai alueellisia tilaisuuksia kotisivuiltamme www.etelapohjanmaandiabetes.fi tai tiedustele toimistolta p. 045 316 9250 tai etelapohjanmaandiabetes@gmail.com.

VIRON PYHÄJÄRVEN
KYLPYLÄMATKA

3.-10.8.
Viimeinen päivä
Aamupalan jälkeen lähdemme Tallinnaa kohden.
Matkalla vierailemme Pöltsamaan viinikellarissa noin klo
9:30. Tallinnassa olemme klo 12:00, jolloin jää hyvin
aikaa ostoksiin. Linja-autoomme kokoonnumme klo
15:20. Laivamme lähtee Helsinkiin klo 16:30.

Ensimmäinen päivä
Lähdemme matkaan Vaasasta aikataulun mukaisesti
perjantai-lauantai-aamuyönä. Matkalla pidämme tarvittavat vessa-/ kahvitauot. Helsinkiin saavumme noin klo
Hoidot
9:00 ja Tallink Silja lähtee klo 10:30 ja on perillä
Osahieronta 20min, Porekylpy kasviuutteilla 15min,
Tallinnassa
klo
12:30.
Tämän
jälkeen
lähdemme
PyhäMiltä kuulostaisi porekylpy kasviuutteilla, kylmäparafiinikääre
tai lämmin15min,
savipakJalkakylpy suolalla tai kasviuutteella
Lämmin
järveä kohti. Perillä majoitumme ja illastamme.
savipakkaus
kaushoito? Tai alkavat
uusi kampaus
ja makea
kynsiin? 20min, Paikallinen turvehoito 20min,
Lääkärintarkastukset
myös. Tuloiltana
yhteinen lakka Kylmäparafiini
käärre 15min, Parafiinihoito käsille 15min,
info-tilaisuus viikon ohjelmasta.
Parafiinihoito jaloille 15min, Suolahuone 30min, Hieron-

HEMMOTTELE ITSEÄSI VIROSSA!

tasänky
20min, Hierontatuoli
15min,
Solarium 5min,
Pühajärven kartanokylpylä sijaitsee yhden Viron
kauneimman
järven,
Pühajärven
Kylpyläpäivät 5.-10.8.
Infrapunasauna 20min, Inhalaatio 10min, Salijumppa,
rannalla.jälkeen
Kylpylä
tarjoaa
ihanan ja kauniin miljöön
rentouttavalle
kylpylälomalle!
KylAamupalan
on joka
päivä omavalintaisia
Vesivoimistelu.
kylpylähoitoja,
jotka
voi varata jo sekä
etukäteen
meidän lisäksi alueelta löytyy kuntopolut sekä upeat
pylän omien
puitteiden
hoitojen
kauttamme! Mahdollisuuksien mukaan käymme myös
pyöräilymaastot. Otepään golfratakin sijaitsee aivan lähettyvillä! Matkamme aikana
Tartossa lisähintaan.

Otepäässä järjestetään maalaismarkkinat 4.8.

MISTÄ KYYTIIN?
Hinta

lue lisää tapiolaeoy.com

Ilmoittaudu

Reittimme alkaa Vaasasta, josta kuljemme kohti Helsinkiä
Alk.
583€/hlö/2hh
seuraavasti:
Vaasa - Laihia - Tervajoki - Isokyrö Ylistaro - Seinäjoki - Jalasjärvi - Parkano
SISÄLTÄÄ
Matkan varrelta kohti Helsinkiä pääset kyytiimme!
Kuljetukset sekä Tapio Lae Oy:n oman linja-auton koko
matkan ajaksi, majoituksen 2hh Pyhäjärvi Spa&Resort,
ASUTKO REITIN ULKOPUOLELLA?
laivamatkat Tallink Silja Hki-Tal-Hki, 12 kylpylähoitoa,
Jos asut ajoreittimme ulkopuolella, voit huoletta kysyä
uimahallin ja kuntosalin vapaa käyttö.
meiltä lisähintaan kuljetusta reitillemme. Palveluksessasi
on kalustoa aina takseista isoihin linja-autoihin saakka!

Viimeistään 01.07.2019, tämän jälkeen voi kysellä
peruutuspaikkoja!

1 hengen huone.
Meriaamiainen menomatkalla.
Pöltsämaan viinikellarin vierailu.

Matkan järjestää valtuutettu matkanjärjestäjä

Lisähintaan

lue lisää tapiolaeoy.com

Huom!
Viroon ja Latviaan matkustaessa tarvitset passin tai
viranomaisen hyväksymän kuvallisen henkilökortin.
Hinta edellyttää 25 lähtijää.
Peruutusehdot tarkistettavissa www.tapiolaeoy.com!

TAPIO LAE OY

info@tapiolaeoy.com
0400 864 393

Jäsenhankintakampanja 2019
Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistys kannustaa omia jäseniään tuomaan uusia henkilöitä yhdistyksemme jäseneksi. Jokainen yhdistyksen nykyinen jäsen (liittynyt jäseneksi 31.12.2019 mennessä) osallistuu
jalkahoidon lahjakortin arvontaan tuodessaan vähintään yhden uuden jäsenen liittymislomakkeen yhdistyksen toimistoon 1.1. – 31.12.2019 välisenä aikana. Kampanjan aikana yhdistykseemme liittynyt uusi
jäsen osallistuu myös vastaavan lahjakortin arvontaa. Molemmat lahjakortit arvotaan tammikuussa 2020
ja voittajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Uuden jäsenen liittymislomaketta vastaan yhdistyksen
toimistolta, uusi jäsen saa pehmeän froteisen kylpypyyhkeen.

Liityn jäseneksi/Kampanja 2019

Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistykseen ja tätä kautta Diabetesliittoon. Saan liittymisetuna vuoden 2019
Diabetes-lehdet ilmaiseksi sekä jatkossa 10 numeroa jäsenetuhintaan 14,00 € (jäsenyys + lehti v. 2020 yhteensä 30,00 €; alle 15 vuotiaan puolesta jäseneksi merkitään isä, äiti tai holhooja). Pelkkä jäsenyys 16€.

Sukunimi		 _____________________________
Etunimi		 _____________________________
Lähiosoite		 _____________________________
Postinumero	 _____________
Postitoimipaikka	 _____________________________
Puhelin		 _____________
Syntymäaika (pp.kk.vvvv) _____________
Sähköpostiosoite	  _____________________________
Diabeetikkolapsen nimi ja syntymäaika _____________________________
Lehti postitetaan
□ Lapsen nimellä
Hoitomuoto		  □ insuliini □ tabletit □ ruokavalio
Sairastumisvuosi	  ________ 1-tyyppi 2-tyyppi
Päiväys ja allekirjoitus _____________________________

Yhdistyksen jäsenyyteen innostaneen nykyisen jäsenen
Nimi			 
_____________________________
Sähköpostiosoite	  _____________________________
www.etelapohjanmaandiabetes.fi

KUTSU
DIABETESYHDISTYSTEN UUSIEN JÄSENTEN TAPAAMISEEN

AIKA
PAIKKA
TEEMA

Lauantai 13.04.2019, klo 9.30 – 14.00
Kuortaneen Urheiluopisto, Opistontie 1, Kuortane
Tilaisuus järjestetään vuosittain diabetesyhdistysten
uusille jäsenille. Tähän tilaisuuteen kutsutaan
vuoden 2018 aikana liittyneet.

Tilaisuudessa kerromme paikallisyhdistyksen ja liiton toiminnasta sekä annamme eväitä
diabeteksen kanssa elämiseen. Saat tietoa myös paikkakuntasi kerhotoiminnasta. Lisäksi toivomme osallistujilta vinkkejä toiminnan kehittämiseksi yhä paremmin jäsenistön tarpeita vastaavaksi.
Päivän ohjelma lähetetään Sinulle postissa, erillisen kutsun kera.
ILMOITTAUTUMINEN 01.4.2019 mennessä
p. 045 316 9250 tai etelapohjanmaandiabetes@gmail.com
TILAISUUS ON UUSILLE JÄSENILLE MAKSUTON!

TERVETULOA!

VUOSIKOKOUS 2019
Yhdistyksen vuosikokous Sinfonian luentosalissa maanantaina
25.03.2019.
Käsittelyssä vuosikokoukselle määrätyt asiat. Tervetuloa!

PYYNIKIN KESÄTEATTERI
NUOTIN VIERESTÄ
ETELÄ-POHJANMAAN DIABETES RY

20.7.
Matkapäivä
Lähdemme matkaan Vaasasta klo 8:20 lauantaiaamuna.
Seinäjoen Matkakeskuksella olemme 9:45. Matkalla
pidämme tarvittavat vessa-/ kahvitauot ja syömme
lounaan klo 11:30 Tei-tuvalla omakustanteisesti.

Pyynikin kesäteatteri
Pyynikin kesäteatterin katettu ja pyörivä katsomo
sijaitsee kauniilla Joselininniemellä.

MUSIIKKIA, IHMISSUHDESOPPAA JA TAATTUA KOMEDIAA!

Hyvien kävely- ja liikenneyhteyksien varrella olevalle
teatterialueelle
on matkaa
Tampereen
keskustasta
Ihmissuhdekomediassa insinööri Artolla on elämässä
selvät
sävelet
määrätietoisen
Teatterinäytös alkaa Pyynikissä klo 14:00 ja jatkuu aina
noin 2 kilometriä. Teatteriravintola tarjoilee monipuoliset
vaimonsa
viisivuotissuunnitelman
toteuttajana,
kunnes
äiti
ja
kohtalo
puuttuvat
noin klo 17:00 saakka.
väliaikatarjoilut ja erilaisia ruokailuvaihtoehtoja peliin.
ryhmille. sillä osa tapahtumista sijoittuu
Oma roolinsa esityksessä on kotimaisella musiikilla,
Vaasassa
olemme noin klo 22:00 aikoihin.
karaokekilpailuun.

Kotimaisen kantaesityksen ohjaa Ola Tuominen, joka saapuu Pyynikin kesäteatteriin
ensimmäistä kertaa ohjaajaksi. Aiemmin hänet on nähty Pyynikillä näyttelijänä.
lue lisää tapiolaeoy.com
Rooleissa mm. Salatuista Elämistä tuttu Irina Vartia ja Putouksen Kaisa Hela.

MISTÄ KYYTIIN?
Hinta

Ilmoittaudu

Reittimme alkaa Vaasasta, josta kuljemme kohti Tamperetta

Viimeistään 17.6.2019, tämän jälkeen voi kysellä peruutuspaikkoja!

Matkan varrelta kohti Tamperetta pääset kyytiimme!

Huom!

Ei-jäsenille
81€/hlö
seuraavasti: Vaasa
- Laihia - Tervajoki - Isokyrö Ylistaro - Seinäjoki
- Jalasjärvi - Parkano
Jäsenille
71€/hlö

SISÄLTÄÄ
Kuljetukset
hyvätasoisella
Tapio Lae Oy:n turistibussilla,
ASUTKO REITIN
ULKOPUOLELLA?

Hinta edellyttää 25 lähtijää.
Peruutusehdot tarkistettavissa www.tapiolaeoy.com!

jaJos
teatterilipun
Pyynikinulkopuolella,
kesäteatteriin.
asut ajoreittimme
voit huoletta kysyä
meiltä lisähintaan kuljetusta reitillemme. Palveluksessasi
on kalustoa aina takseista isoihin linja-autoihin saakka!

Matkan järjestää valtuutettu matkanjärjestäjä

lue lisää tapiolaeoy.com

TAPIO LAE OY

info@tapiolaeoy.com
0400 864 393

