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LIIKUNTATAPAHTUMAT  
 
Suunnitelmissa vuodelle 2015 on tutustua uusiin liikuntamuotoihin. 
Suonenjoella ja Rautalammilla frisbeegolfia kävi opettelemassa yhteensä n. 
25 henkilöä. Jos kaunis syksy jatkuu, järjestetään golfin opetusta Tervon 
golfradalla. Mikäli asia kiinnostaa, ota yhteyttä hallituksen jäseniin, joko 
Anne Pasaseen, puh. 040 531 5894 tai Liisa Heliniin, puh. 050 305 9200. 
 
Keilaamaan ja/tai uimaan Kuopioon 

Missä:  Kuopiossa 
Koska:  17.10.2015 
Hinta:  Yhdistys maksaa matkat ja osallistumismaksun.  

Kyytiasioissa ota yhteyttä Marjatta Hartikaiseen, puh. 040 
510 3236 tai Anne Pasaseen, puh. 040 531 5894. 

 
 
MUUT TAPAHTUMAT 
 
Yksi elämä -aluepäivät 

Missä:  Varkaudessa 
Koska:  25.9. - 26.9.2015 
Sisältö:  Ohjelma on monipuolinen asiapitoisesta valtimosairauksien 

hoitotiedon päivittämisestä illallisbuffettiin ja sen ohessa 
iltaohjelmaan. Mukana päivillä ovat mm. Varkauden 
sydänyhdistyksen puheenjohtaja Kari Rajamäki, sydänliiton 
pääsihteeri Tuija Brax ja valtimosairauksien nykyhoidosta 
luennoi apulaisylilääkäri Antti Kivelä KYS:sta. Katso oheisesta 
liitteestä ohjelmasta tarkemmin. 

Hinta: Tapahtuma on omakustanteinen. 
 



Diabeteskeskuksen avoimien ovien päivät 

Missä:  Diabeteskeskuksessa Aitolahdella 
Koska:  3.10.2015 

Mikäli halukkaita lähtijöitä on riittävästi, yhdistys järjestää 
matkan ja yöpymisen Tampereella. Mikäli asia kiinnostaa, ota 
yhteyttä Marjatta Hartikaiseen, puh. 040 510 3236, Aapo 
Hämäläiseen, puh. 050 340 0446 tai Anne Pasaseen, puh. 
040 531 5894. 
 

Terveyttä elämään -tapahtuma 

Missä:  Vesannon yhteiskoululla  
Koska:  15.10.2015 klo 12.30 - 16.00 
Sisältö:  Ravitsemuksesta luennoi geriatrian professori Sirpa 

Hartikainen, liikunnasta fysioterapeutti Marjut Hytönen, 
kohonneista sokereista lääkäri Samppa Kontro ja apteekin 
ajankohtaisista apteekkari Päivi Harjunen. Tilaisuuden alussa 
on kahvitarjoilu. 

Hinta:  Tilaisuus on maksuton. 
 

Diabetesliitto 60 vuotta, aluejuhlat 

Diabetesliitto täyttää tänä vuonna kunniakkaat 60 vuotta, eikä sitä juhlita 
suotta! 

Missä:  Kuopion kaupungin talolla, Tulliportinkatu 31 
Koska:  23.10.2015 klo 17 - 20 
Sisältö: Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17 alkaen. Tilaisuuden avaa 

liiton toiminnanjohtaja Janne Juvakka. Diabeteksen hoidosta 
menneistä nykypäivään puhuu ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka. 
Sitten mm. arpajaiset ja muuta väliohjelmaa, jonka jälkeen 
Diabeteksen historiasta puhuu diabeteshoitaja Anneli Jylhä.   

Hinta:   Tilaisuus on maksuton.  

Kuljetusta juhlaan ei ole, mutta kannattaa kysellä 
kimppakyydeistä esim. hallituksen jäseniltä tai ystäviltä ja 
tuttavilta.  
Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen 
tapahtumaa joko jäsensihteeri Anneli Jylhälle, puh. 03 286 
0235  tai sivulla www.diabetes.fi/aluejuhlat. 

 
Syyskokous 

Missä:  Suonenjoella terveyskeskuksen kokoushuoneessa 
Koska:  14.11.2015 klo 13 alkaen 
Sisältö: Suun ja hampaiden hyvinvoinnista puhuu hammaslääkäri. 

Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet, 
sovitaan jäsenmaksun suuruudesta ja esitellään seuraavan 
vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Kahvitarjoilu on. 
Tervetuloa vaikuttamaan! 

 
Kerhotoiminta  

Sisä-Savon Diabetesyhdistyksellä ja Sydänyhdistyksellä on yhteinen kerho 
jokaisen kuukauden viimeisenä maanantaina kaupungin alakerrassa klo 13. 
Tervetuloa mukaan! 
 

 
Esittäkää rohkeasti toiveitanne järjestettävistä tapahtumista, esim. 
teatteri- ja konserttimatkoista, kylpyläreissuista, liikuntatapahtumista, 
kerhotoiminnasta, luennoista jne. Syksy on alkanut säiden suhteen 
mukavissa merkeissä. Näillä ilmoilla kelpaa lähteä lenkille, puolukkaan ja 
sieneen tai ihastella syksyn kaunista värisinfoniaa puissa ja maassa. Hyvää 
voimista ja alkanutta syksyä! 
 
terveisin  

Liisa  Helin 
Puheenjohtaja 

http://www.diabetes.fi/aluejuhlat

