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 www.vsd.fiinfo@vsd.fi,

Ota yhteyttä!
Pj/rah.hoit Anne Ståhl, anuliisa_2@hotmail.com 050 355 1885 

Hallitus 2022
Vpj Soile Kaipio,  0503 219 103 soilekaipio1@gmail.com,
Hallituksen jäsenet: Eila Viinamäki, Laila Jylhä, Kirsti Kålax, Varajäsenet:
Sisko Vainila ja Pirjo Andrejeff.

Sihteeri ja jäsenasiat
Matti Ollila,  0400 848 887matti.v.ollila@gmail.com,

 Vertaistuki/OLKA
Markus Myllymäki, markus.myllymaki@netikka.fi, 0505 244 617

Tomintaa:

Olka toiminta jatkuu myös vuonna 2022 Markus Myllymäen johdolla.

netti:vsd.fi / Facebook: Vaasan seudun diabeetikot
Päivitämme koti- ja facebook sivujamme säännöllisin väliajoin. Sivuilta löytyy mm. uutisia, 
tulevia tapahtumia, tietoa, kertomuksia tapahtumista, valokuvia jne. Löydät meidät osoitteista
vsd.fi ja Facebokissa Vaasan seudun diabeetikot. (vsd=vaasan seudun diabeetikot).

Diabetesliitto

Pohy ry
Olemme mukana Pohyn toiminnassa.  Pohjanmaan yhdistykset ry:ssä on yli 80 yhdistystä.
Pohyn toiminnasta  ja SinneDit.fi. Vaasan seudun diabeetikoilla on www.pohy.fi
hallituspaikka Pohyssä.

Perhekerho kaipaa vetäjää. Olisitko sinä halukas ryhtymään perhekerhon vetäjäksi. 
Yhdistyksellä on toimitilat perhekerhon toiminnalle ja yhdistys avustaa perhekerhoa 
tarpeen mukaan.

Perhekerho

Vaasan Onkilahden kävely- ja pyöräilysilta
Diabetespäivän valaistuksessa 14.11.2021

Diabetesliiton sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa kaikesta diabetekseen liittyvästä
www.diabetesliitto.fi

https://www.youtube.com/watch?v=e1sTT5KUv4c&t=13s

Onnikka
Professori Markku Savolainen luennoi Diabetestutkimussäätiön, 
www.diabetestutkimus.fi, Maailman diabetespäivän 14.11.2021 

yleisöluentotilaisuudessa Oulussa.

Tutustu youtubessa monipuoliseen videovalikoimaan 
diabeteksesta. Hakusanalla diabetes löytyy paljon hyvää

katsottavaa. Alla yksi.

Hallitus meni metsään 2018 Hallitus 70 vuotisjuhlassa
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Hyvää alkanutta vuotta 2022!Toiminta- ja kerhoillat

Kulunut vuosi oli 72 toimintavuotemme. Alkanut  toimintavuotemme kannustaa meitä kaikkia 
vuodelle 2022. Korona on koetellut yhdistyksen toimintaa menneenä vuonna. Pandemian
loppu toivottavasti jo häämöttää. Tehdään yhdessä  tästä vuodesta entistä parempi.

Tutuksi tulleet kerhoillat tilanteen niin salliessa torstaisin klo 17 alkaen ja päiväkerho kuu-
kauden viimeisenä keskiviikkona klo 14-16. Ykkösklubi jatkaa toimintaansa 13-17 vuotiai-
den parissa. Erilaisia retkiä ja reissuja sekä tapahtumia, luentoja, myyjäisiä ym. on luvassa.

Hallitus kokoontuu kerran kuussa kuukauden alussa kesätaukoa lukuun ottamatta. Voit 
omalta osaltasi vaikuttaa toimintaamme. Kerro meille ajatuksistasi ja mitä meiltä odotat.
Tule vaikka toimintailtaamme kertomaan ja tapaamaan muita. Jotain ohjelmaa toiminta-
illoissamme on melkein aina - tule mukaan ideoimaan iltoja.

Yhdistyksen toimintaa voit tukea rahllisesti tilillemme FI 34 4727 0010 1848 97  
(Huom. EI jäsenmaksutili, vain lahjoitukset) Kiitos tuestasi.

Tapaamisiin toiminto- ja kerhoilloissa torstaisin.

Hyvää vuotta 2022
Vaasan seudun diabeetikot ry
Hallitus
 

Joka torstai klo 17 alkaen toimistolla Hietalahdenkatu 21.

Uudet jäsenet

Kuukauden viimeinen keskiviikko klo 14-16.

Kokoukset
Hallituksen kokoukset kuukauden vaihtuessa.
Kevätkokous 24.3.2022 klo 17 toimistolla.
Syyskokous 10.11. 2022klo 17 toimistolla.

Uusille jäsenille keväällä yhteinen tutustumistilaisuus yhdistyksen toimintaan.

Päiväkerho

Toimintaa - tapahtumia
Kevät- ja syysmyyjäiset, tapahtumia, luentoja, teatterimatkoja- ja elämyksiä ym. 
reissuja, retkiä, luentoja diabeteksesta ja ravinnosta jne. lauluiltoja (karaokeakin),
kerran kuussa bingotaan ihan ilmaisilla peleillä ja palkinnoilla. Ja paljon muuta.

Diabetespäivä 14.11.2022
Diabetespäivän verensokerimittaus kaikille torstaina 14.11.2021. 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan paikallisissa lehdissä (Ilkka-Pohjalainen  ja
Vaasa lehti, menot tapahtumat ym.). Kuukausittain tietoa s-postilla kuukausi-
ohjelmasta s-postiosoitteensa ilmoittaneille.  Kotisivuilta ajankohtaista tietoa toimin-
nasta: www. vsd.fi ja facebookista löydät meidät nimellä Vaasan seudun diabeetikot.

Maailman diabetesäivä
marraskun 14. päivä

Yhdistyksen jäsenille veren sokerin 
mittauslaite ilmaiseksi. Mittari on Accu Check. 
Hae omasi toimistoltamme. Lisäksi saat meiltä 
kyseiseen mittariin liuskoja markkinahintoja 
edullisemmin. Contour laitteen 
liuskoja ei enää ole saatavilla.

Diabetes Wellness ei ole toimintaamme
Diabetesliitolla ja liiton sekä diabetesyhdistysten perustamalla Diabetestutkimus-
säätiöllä ei ole mitään yhteyttä Diabetes Wellness Suomi säätiöön: Diabetes 
Wellnessille tehdyt lahjoitukset eivät siis ohjaudu Diabetesliitolle tai Diabetestutkimus-
säätiölle.

Diabetesliitosta tiedustellaan toisinaan, mikä Diabetes Wellness Suomi säätiö on. 
Se on kansainvälinen organisaatio, joka tuli Suomeen vuonna 2012. Säätiö kerää 
varoja toimintaansa muun muassa suorapostikirjeillä. Kirjeiden mukana säätiö saattaa
 lähettää pankkisiirron ja erilaisia tuotelahjoja sekä voi tarjota mahdollisuutta tilata 
maksuton diabetesriipus tai -ranneke.
Lisätietoa:https://www.diabetes.fi/yhteiso/tue_meita/mika_on_diabetes_wellness_suomi_saatio 

Yhteistyökumppanimme
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