
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Sisä-Savon 
Diabetesyhdistys 

Jäsentiedote 3/2012 

 
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.sisasavondiabetes.fi 
 
Hallituksen puheenjohtaja  Liisa Helin 050 3059200. 
liisa.helin@hotmail.com 
 
 

Sisä-Savon  diabetesyhdistys  ry on Suomen Diabetesliiton 

jäsenyhdistys.

 www.diabetes.fi 

 



[Kirjoita teksti] 
 
 



[Kirjoita teksti] 
 

  
Tule mukaan Pieni ele-keräyksen tekijäksi !                                                                                   
Syksyn kunnallisvaalit 17-23.10 ja 28.10.2012 Pieni ele keräyksen 
tuotto jaetaan siten, että puolet keräystuotosta jää mukana 
olleille paikallisyhdistyksille toinen puoli lahjoituksista jaetaan 
keskusjärjestöille Myös lahjoittaminen on pieni ele. Pienistä 
puroista muodostuu suurivirta. Auttaminen alkaa läheltä 

 
                          Sisä-Savon Diabetes ry 20 vuotta                                                  
Ilmainen kuljetus juhlaan lähtee Suonenjoelta rautatie asemalta     
klo 10.30  Rautalampi 10.55  Kerkonkoski 11.20  Vesanto Vestorin 
edestä 11.50 Niiniveden nuorisoseurantalo 12.00 Paluu juhlan 
jälkeen.  Karttula ja Tervo kyytiä tarvitsevat  ottakaa yhteyttä:  
Marjatta  040 5103236  tai  Heikki  0400 818782 
              
Ilmoittautumiset kyydityksen ja kahvituksen osalta viimeistään 
14.11.2012  Marjatalle tai Heikille 
Yhdistys toivoo runsasta osanottoa Tehdään juhlasta ikimuistoinen 
 

 

 

 

Kutsu 

Sisä-Savon diabetesyhdistys ry:n syyskokous 

Lauantaina 10.11.2012 klo 13.00. 

 Karttulan yhteispalvelupiste ( kunnan virastotalo) 

Kissakuusentie 6 Karttula 

Käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat. 

Asiantuntijaluento  Liisa Helin Kelan etuudet   

 Kahvitarjoilu Bayer Oy Diabetes Care 

Eeva Koukkunen esittelee verensokeri mittaria ja samalla Sinulla on 

mahdollisuus vaihtaa mittari.  

Kyytiä tarvitsevat ottakaa yhteyttä hallituksen jäseniin.  

Olettesydämellisesti Tervetulleita !  

 

 

 

Kerho toiminta syksyn osalta on jo alkanut : 

 Suonenjoella  yhdessä Sydänyhdistyksen kanssa kokoonnutaan 

kuukauden viimeisenä maanantaina klo 13.00 kaupungin talon 

alakerrassa  Kaikki asiasta kiinnostuneet Tervetuloa ! 

Kahvitarjoilu  Tarkemmin aihe paikallislehden muistio palstalla 

 Rautalammilla Yhdessä sydänyhdistyksen kanssa joka  

kuukauden  3 maanantai  ordotoksisella  seurakunta salilla         

klo 13.00 Kahvitarjoilu  Seuraa paikallislehden muistio palstaa.   

 Vesanolla  haetaan kerhon vetäjää esim.  toisten yhdistysten 

kanssa.  Ota yhteyttä Tapio Nuutiseen puh:  040 5249466 

 Tervossa  liikuntakerho torstaisin  

 Karttulassa myös haetaan kerhon vetäjää. Tai ota rohkeasti 

yhteyttä jo toimiviin kerhoihin.  

Joulumyyjäisiä  järjestetään jälleen alueemme jokaisessa kunnassa 

ja yhdistyksemme on perinteisesti niihin osallistunut, mahdollisuuksien 

mukaan. 

 Tarkat päivämäärät eivät vielä ole tiedossa. Tapahtumista  tiedotetaan  

Sisä-Savon Sanomien muistiopalstalla. Myös myyjäisaskarteluista voit 

lukea paikallislehden muistiosta.  

Syksyn influenssarokotukset alkavat seuraa Sisä-Savon  lehteä 

Silmänpohja kuvaus  aikoja  kysy omalta  väestövastuuhoitajalta.  

Yhdistys  kiittää kaikkia toimintaan vuoden aikana osallistuneita ja 

toivottaa uudet henkilöt  tervetulleiksi  yhdistystoimintaan . 

Vuoden 2013 kevättalvelle suunnitellaan viikonloppu retkeä 

Kruununpuistoon  Punkaharjulle. Ota yhteyttä Marjatta Hartikainen    

puh 040 5103236  marjatta.hartikainen@pp.inet.fi 


