
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Sisä-Savon 
Diabetesyhdistys 

Jäsentiedote 1/2016 

 
Liity jäseneksi, ilmoita osoitteenmuutos 
 ja muut jäsenasiat: 
 

Jäsenasiat: Bertta Sikanen 044/5170547  
 tai www.diabetes.fi/liity 
Jäseneksi voit liittyä myös kaikissa yhdistyksemme tilaisuuksissa. 

 

 
 

 
Sisä-Savon Diabetesyhdistyksen yhteystiedot 
 

www.sisa-savondiabetes.fi 
 
Hallituksen puheenjohtaja  Jukka Kauppi 040 4102074. 
jukka.kauppi@luukku.com 
 
 

Sisä-Savon  diabetesyhdistys  ry on Suomen Diabetesliiton 

jäsenyhdistys.

 www.diabetes.fi 
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                Kevätkokous 

Sisä-Savon diabetesyhdistys ry:n kevätkokous pidetään 

Lauantaina 19.03.2016 klo 13.00. 

 Rautalampi työväentalo 

Kuusitie  8   Rautalampi 

Käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat. 

Asiantuntijaluento  Hammaslääkärin luento  

 Kahvitarjoilu  

 Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin.                

Tervetuloa nykyiset ja uudet jäsenet !.  Hallitus 

 

 

 

 

 

Yhdistysmessut Rautalammilla kirjaston Kivijalan Noukuntiloissa.  

La. 27.2.2016 klo 11.00-15.00   Tohtori Kiminkisen luento klo 

12.00-13.00   Yhdistyksemme osallistuu messuille esittelemällä 

toimintaa, järjestämällä  arpajaiset  ja pitämällä kahviota. 

 

 

 

      Hyvää alkanutta vuotta 2016 ! 

Kiitokset jäsenille menneestä vuodesta, monia jäseniä tuli 

tavattuakin retkillä, kerhoissa ja muissa tapaamisissa.  Kiitoksen 

myös vaalikeräyksessä mukana olleille henkilöille sanoin kuin 

keräykseen osallistuneille. Pienistä puroista syntyi yhdistyksen 

kassaan mukava summa toiminnan pyörittämiseen.  Hallitus 

toivoo, että tänäkin vuonna mahdollisimman moni osallistuu 

tapahtumiin,  joita yhdistyksemme  järjestää.                         

     

 

 

Tiesitkö, että  Sisä - Savon Diabetes  yhdistyksessä  toimii  

Iisveden  Videokerho ? 

Kerho  kokoontuu joka toinen torstai klo 14.00 Iisvedellä  Iisakissa, os. 

Iisvedenraitti  29. 

Kiinnostuneita  toivotaan mukaan. Kerho  on  kaikille avoin, 

riippumatta  harrastaako nimiharrastusta vai ei. Eikä edellytä  

tietotekniikan  tuntemista. Kerhopäivinä  juodaan pullakahvit  ja 

jutellaan  kaikenlaisia  entisiä- tai nykyisiä asioita.  

Kerho kokoontuu seuraavan  kerran 18  päivä helmikuuta.  

Videokerhossa  voi  halutessaan  osallistua  videoiden  suunnitteluun,  

kuvauksiin  tai  jälkikäsittelyyn. Valmiit  työt  talletetaan  yleensä  DVD 

levyille. 

Tervetuloa mukaan! 

Jos  heräsi  jotain  kysyttävää,  soita  Veikko   0400972150 tai  Taisto 

0409651313  
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  Sisä-Savon diabetes ry:n hallitus vuonna 2016 

Puheenjohtaja Jukka Kauppi Vesanto  040 4102074                           

e-mail:jukka.kauppi@luukku.com  

 varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Puranen Rautalampi 040 7044746 

e-mail: eeva-liisa.puranen@pp.inet.fi 

 sihteeri  Marjatta Hartikainen  Suonenjoki 040 5103236                    

e-mail:marjatta.hartikainen@pp.inet.fi 

  rahastonhoitaja Ulla Tarvainen Suonenjoki 0400 652346                  

e-mail: tarvainen.ulla@gmail.com    

jäsenasiat Bertta Sikanen Suonenjoki 044 5170547 

 Teemu Hentunen Tervo 050 5581658                                                     

e-mail:teemu.hentunen@hotmail.fi   

 Aapo Hämäläinen Vesanto  050 3400446                                             

e-mail: aapoarvohamalainen@gmail.com     

 Eija Maukonen Rautalampi  0400 904160                                              

e-mail: eija.maukonen@luukku.com 

Voit ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin ja kertoa toiveista tai 

Sinua askarruttavista asioista.    

              Yhteistiedot kannattaa säilyttää läpi vuoden.   

 

 

 

Kohti tulevaa 

 

Viime syyskokouksessa vahti vaihtui, eli Liisa Helin luopui 

puheenjohtajuudesta ja allekirjoittanut aloitti uutena puheenjohtajana. 

Kiitos Liisalle ajasta yhdistyksemme puheenjohtajana. 

 

Pieni esittely itsestäni lienee paikallaan. Olen ollut Sisä-Savon 

Diabeteksen jäsen vasta noin vuoden verran, enkä ole suurelle osalle 

jäsenistöä vielä tuttu. Olen 58-vuotias lähihoitaja ja asun Vesannolla. 

Erilaisissa yhdistystoiminnoissa olen ollut aikaisemmin kymmeniä 

vuosia mukana sekä rivijäsenenä, että luottamustehtävissä.  

 

Tulevaisuudessa tulemme kohtaamaan haasteita 

yhdistystoiminnassamme. Yhdistystoiminnan yksi suurimmista 

haasteista tulee olemaan nuorten saaminen toimintaan mukaan. 

Yhdistyksen hallitus ottaa mielellään vastaan ideoita ja esityksiä 

jäsenistöltä, miten nuoret aktivoidaan toimintaan. 

 

Lääkekorvaukset muuttuivat tämän vuoden alusta. Lääkekorvausten 

alkuomavastuu on 50 € ja ylempi erityiskorvausluokka nousi 4,50 €. 

Tiedän, että tämä koskettaa suurinta osaa jäsenistöstämme ja 

joistakin se saattaa tuntua jopa kohtuuttomalle, mutta on kuitenkin 

muistettava, että meillä Suomessa lääkekorvaukset ovat vielä 

siedettävällä tasolla ja meidän on elettävä uuden korvauskäytännön 

kanssa. 

 

Tulevaisuuden suuria muutoksia tulee olemaan monelle jo 

kirosanaksikin muodostunut Sote-uudistus. Sitä emme vielä tiedä, 

mitä se tulee lopulta sisällään pitämään ja millaisiksi alueet tulevat  

muodostumaan, mutta potilasjärjestöjen edunvalvontatyö on tärkeää 

asian tiimoilta. 

 

Toivon aktiivisuutta, virikkeellisyyttä ja runsasta osallistumista 

yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, kokouksiin ja retkiin.  

 

Hyvää lopputalvea ja alkavaa kevättä.  

 

Jukka Kauppi  

puheenjohtaja 

 

 

 

mailto:eeva-liisa.puranen@pp.inet.fi
mailto:tarvainen.ulla@gmail.com
mailto:aapoarvohamalainen@gmail.com
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Kerhotoiminta kevään osalta jatkuu : 

 Suonenjoella  yhdessä Sydänyhdistyksen kanssa 

kokoonnutaan kuukauden viimeisenä maanantaina klo 

13.00 kaupungin talon alakerrassa  Kaikki asiasta 

kiinnostuneet Tervetuloa ! Kahvitarjoilu   

 Rautalammilla yhdessä sydänyhdistyksen kanssa joka  

kuukauden 3 maanantai  ordotoksisella  seurakunta salilla         

klo 13.00 Kahvitarjoilu  Seuraa paikallislehden muistio 

palstaa.   

 Vesanolla  yhdessä muiden järjestöjen kanssa joka 

kuukauden toinen keskiviikko seurakuntakodilla. Seuraa 

paikallislehden muistio palstaa.  Kahvitarjoilu.  

Diabetesyhdistys  09.11.2106 

 Tervossa  ota rohkeasti yhteyttä jo toimiviin kerhoihin.                            

 

 Karttulassa myös haetaan kerhon vetäjää. Tai ota 

rohkeasti yhteyttä jo toimiviin kerhoihin.  

 

 

   

 Kelan kuntoutuskursseilla on tilaa hae rohkeasti.                   

Haku lomakkeita saat netistä tai Kelan toimistoista.                                

Kun tarvitset diabeteksestasi sairauden hoitoon liittyvän 

todistuksen, esimerkiksi Kelaa tai kuntoutusta varten, sen pitää 

terveyskeskuksessa olla maksuton. Jos kunta on perinyt liikaa tai 

väärin perustein asiakasmaksua , sitä voi vaatia takaisin 

kirjallisesti. Mukaan voi laittaa kuittijäljennöksen tai osoittaa 

muulla tavoin, että on maksanut aiheettoman maksun. Valitus 

osoitetaan laskun lähettäneelle taholle. 

 

 

 
 
      Luontopolku Tervossa  lauantaina 14.5 2016.  

Kesänkynnyksellä lauantaina 14.5  vietämme leppoisan päivän Tervossa 

luontopolulla liikkuen. Kokoonnumme Tervoon Mantun talolle 

Mantuntie 6  klo 10.00 mistä matka jatkuu  liikuntasihteeri Juha 

Honkaselän opastamana noin 2 km mittaiselle luontopolulle.  

Kierroksen lopussa paistamme Tervon kunnan  tarjoamat  makkarat.  

Samalla  mahdollisuus  käydä  omatoimisesti lohenongissa Lohimaassa.  

          Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin. 

        

 Syyskokous päätti  jäsenmaksun suuruudeksi  15.00€   

 vuodelle 2016. Jäsenille diabeteslehden vuosikerta  14€ ei jäsenet  40€ 

Liittymisvuonne diabeteslehden saat veloituksetta . 

 Kuusi monipuolista numeroa painettuna sekä verkkolehti: 

diabeteslehti.diabetes.fi sekä saatavana  äänilehti näkövammaisille. 

Diabetesliiton Neuvontapuhelin  050 3106605  palvelee ma-pe klo 9-13 

normaalin puhelinmaksun hinnalla. 

                                Tiesitkö verotuksesta? 

Yli 16-vuotias diabeetikko on oikeutettu saamaan  verotuksessa 

invalidivähennystä. Tyypin yksi diabeetikko 40% vähennyksen. Jos 

lisäsairauksia on kehittynyt % on surempi. Vähennyksen saa kunnallis- 

että valtionverotuksessa. Invalidivähennyksen saadaksesi on sinun 

haettava lääkäriltäsi B-lausunto jonka toimitat itse verotoimiston.               

Lisätietoa saat verkosta:  diabeetikon sosiaaliturva 

 

 

 


