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Hyvät jäsenet 
 
Kädessäsi on uusi diabetesyhdistyksen julkaisu vuodelle 2021. Mennyt 
vuosihan oli aivan poikkeuksellinen, koska tapahtumia ei saanut järjestää. 
Vuosi asetti meidät kaikki aivan uuteen tilanteeseen; piti välttää kosketuksia, 
kokoontumisia, liikkumista jne. Nämä toivat varmaan monelle tuskaa ja 
pitkästymistä koska kaikenlainen kokoontuminen oli (ja vieläkin osaltaan) on 
pannassa. 
 
Uuteen julkaisuun on koottu vuodella 2021 suunniteltuja tilaisuuksia, jotka 
tilanteen mukaan pyrimme järjestämään. Vielä emme kukaan tiedä kuinka 
kauan tilanne jatkuu tällaisenaan, voimme vain toivoa, että alkuvuodesta 
tilanne alkaisi normalisoitua. 
 
Seuratkaa ilmoitteluamme Salon kaupungin julkaisussa ja Salonjokilaaksossa 
kuten myös nettisivuillamme ja Facebook-sivuilla. 
 
Parempaa vuotta 2021 kaikille! 
 
Merja Harttio 
puheenjohtaja 
 
 
Yhdistyksen sääntöjen muutos 
 
Yhdistyksen hallitus esitti vuoden 2019 syyskokoukselle, että yhdistyksen 
säännöt muutetaan ajan henkeä vastaaviksi. Esitys hyväksyttiin 
yksimielisesti. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt muutoksen 8.9.2020. 
uudet säännöt otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. 
 
Tärkeimmät muutokset: 

● Kevät- ja syyskokouksesta siirrytään yhden kokouksen käytäntöön. 
Vuosikokous pidetään keväällä. Kokouksessa käsitellään edellisen 
toimintavuoden toiminta, hyväksytään seuraavan toimintavuoden 
toiminta ja tehdään henkilövalintoja 

● Toimintavuosi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. 
Tilikausi on kalenterivuosi. 

● Puheenjohtaja valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi, puheenjohtaja 
voidaan valita uudelleen, kausien määrää ei ole rajattu, 

● Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimintakaudeksi, puolet on 
vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. 

 

 
 



 

Salon Diabetes ry:n vuoden 2021 kevätkauden ohjelma  
 
Korona-ajan kokoontumis rajoitusten takia kevätkauden 
suunnitelmaan saattaa tulla muutoksia, joten seuratkaa yhdistyksen 
tiedottamista: Salonjokilaakso (kuukauden ensimmäinen numero), 
Kaupunkitiedotteessa, sekä yhdistyksen nettisivut 
(www.salondiabetes.com) sekä Facebook. 
 
Maaliskuu: Ke 3.3.2021 klo 17 Syty, Helsingintie 6, Salo. Sytyn 
uusi toiminnanjohtaja Veera Hälli esittäytyy ja mahdollisuus tutustua 
Sytyn toimitiloihin. Kahvitarjoilu.  
 
Huhtikuu: Ke 7.4.2021 klo 17 Syty, Helsingintie 6, Salo. Aluksi 
kahvitarjoilu, vuosikokous alkaa klo 17:30 ja heti kokouksen jälkeen 
OMA OLO- luento (Anna Heikkilä, Tyks, Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri).  
 
Tämä vuosikokous on yhdistyksen ensimmäinen uusien sääntöjen 
mukainen kokous, kokouksessa käsitellään edellinen ja uusi 
toimintavuosi. Kokouksessa mm. valitaan puheenjohtaja 
seuraavaksi toimintakaudeksi ja hallituksen jäsenet kahdeksi 
seuraavaksi toimintakaudeksi. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset 
hallituksen jäsenet arvotaan. 
 
Omaolo on kansallinen digipalvelu, joka auttaa sinua arvioimaan 
hoidon tai palvelun tarvettasi. Jos epäilet koronavirusta, vastaa 
oirekyselyyn Omaolossa.  www.omaolo.fi 
 
Toukokuu: Ke 19.5.2021  Patikointiretki Teijolle, mahdollisesti 
yhteiskuljetus torilta klo 17. Omalla autolla tulijat, pyrkikää 
saapumaan Teijon Luontokeskukseen (Matildanjärventie 84, 25660 
Mathildedal) klo 17:30 mennessä. Tarjoilua. Ilmoittautumiset 
sihteerille 14.5.2021 mennessä: leppamakitaru@gmail.com tai 
numeroon 041 451 9722 tekstiviestillä. 
 
 
 

 
 



 

Kesä- ja heinäkuu:  
Teatteri Tuntematon: 16.6.21 Tuntematon sotilas, Jokioinen, 
Paimion kesäteatteri: Nunnia ja konnia, Paimio 
Ajankohdat tarkennetaan myöhemmin. Seuraa yhdistyksen 
tiedottamista (kts. seuraava kappale). 
 
Elokuu: Tarkempaa tietoa myöhemmin. 
 
Yhdistys pyrkii kevään aikana järjestämään toimintaa myös nuorille,  
keilailua tms. 
 
Tarkemmat tiedot löydät yhdistyksen kotisivuilta: 
www.salondiabetes.com, josta on suora linkki myös tiedottavalle 
Facebook-sivullemme. Tapahtumista kerrotaan tarkemmin 
aikanaan myös Salonjokilaakson yhdistykset-palstalla sekä 
Kaupunkitiedotteessa. 
 
Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki jäsenet ja diabetekseen       
liittyvistä asioista kiinnostuneet, mutta vain jäsenenä voit osallistua        
päätöksentekoon ja saat käyttöösi jäsenedut. Pidä aina jäsenkortti        
mukanasi! Yleisöilloissamme on kahvitarjoilu, arpajaiset ja      
mahdollisuus ostaa yhdistyksen myyntituotteita: diabetestunnuksia     
ja jalkavoiteita. Otamme mielellämme vastaan arpajaisvoittoja.      
Jäsenkaavakkeita on saatavilla tilaisuuksissamme. 
 
Ilmoittautumiset tilaisuuksiin sihteerin sähköpostiin:  
leppamakitaru@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 041 451 
9722. 
 
Diabetestarvikemyynti 
Yhdistyksellä on myynnissä jalkavoidetta ja erilaisia 
diabetestunnuksia edulliseen jäsenetuhintaan! Tuotteita 
myydään yhdistyksen tilaisuuksissa tai tiedustele 
myyntivastaava Tiina Harakka-Anttila 050 411 9235 
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Erityisliikkujien kuntosalit 

Erityisliikkujien kuntosalit (ti 11–12.30 / to 16–17) ja 
liikuntarajoitteisten kuntosali (pe 11–12.30).  

Tervetuloa mukaan liikkumaan koronarajoitusten salliessa! 

Askartelua 

Kahvipussiaskartelu aloitettu 14.1.2021 klo 14.     
Kahvipussiaskartelijat kokoontuvat noin joka toinen torstai klo      
14–18 Salo-Karinassa, Helsingintie 52. Toiminta on yhteistyötä       
Salon Diabetes ja L-S Syöpäyhdistyksen Salon Seudun       
paikallisosaston jäsenien kanssa. Tiedustelut Terttu Ståhlberg      
050 339 5286 

Hoitotarvikejakelu 

Diabeteksen hoitoon tarvittavia välineitä on hoitotarvikejakelun 
lisäksi mahdollista saada diabeteshoitajan vastaanottokäynnin 
yhteydessä. 
 
Keskitetty hoitotarvikejakelu, Örninkatu 15 ovi 28, Salo 
Jakeluaika: ma klo 9.00–12.00, ti klo 13.00–17.00, to klo 
13.00–16.00. Puhelin 044 772 3396 
Puhelinaika: ma ja ke klo 12.00–13.00, ti ja to klo 12–12.45 
 
Halikon terveysasema, Hornintie 1, Halikko 
keskiviikkona klo 9.00–11.00, puhelinaika 044 772 3396 ma ja ke 
klo 12.00–13.00 ti ja to klo 12–12.45 (diabetestarvikkeet, muut 
tilauksesta) 
 
Perniön terveysasema, Vuorilinnantie 5 (neuvolan alakerta), 
Perniö 
maanantaina klo 15.00–16.00, puhelin 044 772 6218, vain 
diabetestarvikkeet 
 

 
 



 

Salon Diabetes ry hallitus vuosikokoukseen asti  
 

. 
 
Toimihenkilöt hallituksen ulkopuolelta 
Myyntivastaava: Harakka-Anttila Tiina 050 411 9235  
tiina.harakka.anttila@gmail.com 
 

 
Salon Diabetes ry on Suomen Diabetesliiton jäsenyhdistys.  Liity 
jäseneksi, ilmoita osoitteen muutos ja muut jäsenasiat: 
Diabetesliiton internetsivujen kautta www.diabetes.fi tai puhelimitse 
Diabetesliittoon 050 310 6611 tai 050 310 6612 tai yhdistyksemme 
tilaisuuksissa.  
  

 
 

Puheenjohtaja  
Harttio Merja 
Metsäkedonkatu 
16 24260 Salo, 
rahastonhoitaja 

0400 881 785 merja.harttio@gmail.com 

Leppämäki Taru, 
sihteeri, jäsenkirjuri 

041 451 9722 leppamakitaru@gmail.com 

Jokinen Jarmo, 
varapuheenjohtaja 

050 348 9348 jarmo.a.jokinen@gmail.co
m 

Jokinen Paula   
Laitala Pentti 040 512 1760 pentti.laitala@gmail.com 
Päivi Vigg 044 530 5795 paivi.vigg@gmail.com 
Jonna Lehto 040 701 1890 jonnatoivonen@hotmail.com 

http://www.diabetes.fi/
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Salon Diabetes ry:n jäsenille etuja jäsenkortilla!  
Pidäthän aina jäsenkortin mukanasi! Seuraa ilmoitteluamme 
www.salondiabetes.com 
 
Salon Vanha Apteekki  
Kauppakeskus Plaza, Vilhonkatu 8, Salo myöntää alennusta 10 %         
jäsenkortillamme ILMAN RESEPTIÄ toimitettavista    
normaalihintaisista perusvoiteista. 
 
Kukkakauppa Regina 
Horninkatu 11, Salo puh. 045 111 4488 myöntää alennusta 20 %         
normaalihintaisista tuotteista. (Ei koske kukkavälitystä eikä      
morsiussidontaa).  
 
Kukkakimppu 
Helsingintie 5, Salo puh. 02 733 3344 myöntää alennusta 20 %         
normaalihintaisista kukkaostoista. (Ei koske kukkavälitystä,     
tarjouksia eikä morsiussidontaa).  
 
Salon Seudun Lämpöpalvelu Oy  
Satamakatu 32, Salo puh. 02 734 7400 antaa pienen alennuksen         
lämmitysöljystä. Tilatessasi ilmoita, että olet Salon Diabetes ry:n        
jäsen.  
 
Salon Jalkahuolto  
Ruuhikoskenkatu 9, Salo myöntää alennusta 20 % perus 
jalkahuollosta. 
 
Puhelin Pate Oy 
Turuntie 12, Salo (Kulku Katrineholminkadulta). Viiden euron 
alennus palveluista. 
 
Jalkahoitola Duo 
Pensalantie 3, Halikko. Alennus 10 %. 
  

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


