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Keski-Suomen Diabetesyhdistys on perusteƩu 7.1.1955. Tarjoamme
vertaistukea ja kerhotoimintaa eri elämänƟlanteissa oleville jäsenillemme (nuoret, perheet, seniorit). Koko toimintamme ajan olemme
ajaneet sinnikkääsƟ ja systemaaƫsesƟ diabeeƟkoiden etuja Keski-Suomessa.
Yhdistyksemme toiminta-alue laajeni vuodenvaihteessa kun saimme
mukaan myös Saarijärven ja Karstulan diabeeƟkot. Toiminta-aluettamme ovat nyt Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Karstula, Laukaa,
Muurame, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka ja Uurainen.
Toiminnan tarkoituksena on:
• väliƩää oikeaa Ɵetoa diabeteksesta
• tukea diabeeƟkon omahoitoa
• käydä vuoropuhelua terveydenhuoltohenkilöstön kanssa
• valvoa diabeeƟkoiden etuja
• pitää pääƩäjiä ajan tasalla diabeeƟkkoja koskevissa asioissa.
Yhdistys järjestää luentoƟlaisuuksia sekä kerho- ja virkistystoimintaa. Toimintaan kuuluu myös yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa.
Keski-Suomen Diabetesyhdistys jakaa Diabetesliiton Ɵedotus- ja valistusmateriaalia ja yhdistyksen omaa jäsenƟedoteƩa. JäsenƟedote
lähetetään kerran vuodessa yhdistyksen jäsenille, toimialueen kaikkiin hoitopisteisiin sekä diabeeƟkkojen hoitoon ja ohjaukseen osallistuville henkilöille. Ajankohtainen Ɵedotus tapahtuu yhdistyksen
koƟsivujen www.ksdiabetes.fi ja Jäsenlinkki -sovelluksen sekä sosiaalisen median kanavien kauƩa.
Keskustelemme mielellämme kaikista jäseniämme mieƟtyƩävistä kysymyksistä, otathan yhteyƩä matalalla kynnyksellä!

YHTEYSTIEDOT
p. 045 848 4230 | www.ksdiabetes.fi | hallitus@ksdiabetes.fi
Lataa Jäsenlinkki -sovellus AppStoresta tai Google Play kaupasta.
Yhdistyksen toimisto:
Kansalaistoiminnankeskus Matara
Matarankatu 4 [huone 361, 3. krs]
40100 Jyväskylä

Keski-Suomen
Diabetesyhdistys

Toimistosta saa esiƩeitä, diabetes-lehƟä, vertaistukea ja henkilökohtaista opastusta esim. neƟstä ƟlaƩavien tuoƩeiden ostoon. Toimisto
on avoinna tarviƩaessa ja erikseen ilmoiteƩavina teemapäivinä.

JÄSENYYS JA TUKI
Liity jäseneksi lataamalla Jäsenlinkki -sovellus ja täyƩämällä sieltä
löytyvä kaavake tai Diabetesliiton neƫsivuilla osoiƩeessa:
hƩps://www.diabetes.fi/yhteiso/liity_jaseneksi
• Alle 15-vuoƟaan puolesta jäseneksi merkitään huoltaja
• LiiƩymällä yhdistyksen jäseneksi liityt samalla DiabetesliiƩoon
Jäsenmaksu 2021
Henkilöjäsenmaksu on 18,00 €/varsinainen jäsen.
LiiƩymisetu
Uutena jäsenmaksusi maksaneena jäsenenä saat Diabetes -lehden
maksuƩa liiƩymisvuoden loppuun saakka (liiƩymisetu on kertaluonteinen ja sen saa ensimmäisen kerran liiƩyessään). Loka-, marras- ja
joulukuussa liiƩyneet jäsenet saavat Diabetes -lehden maksuƩa liittymisajankohdasta alkaen seuraavan kalenterivuoden ajan. Seuraavina vuosina yhdistyksen jäsen voi Ɵlata Diabetes -lehden edulliseen
jäsenetuhintaan 15,00 €/v.
Tue toimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeuteƩu vastaanoƩamaan
avustuksia, lahjoituksia ja testamenƩeja. Tilinumero IBAN: FI08 5089
0510 0049 41.

HALLITUS

sähköposƟt: etunimi@ksdiabetes.fi
Satu Korpi
Olen 37-vuotias valmentaja ICT-alalta. Perheeseeni kuuluu aviomies ja kolme teini-ikäistä poikaa. Sairastan tyypin 2 diabetesta, jota hoidan tällä hetkellä
tablettilääkityksellä - minulla on kokemusta myös
monipistoshoidosta. Olen yhdistyksen jäsenasioiden
hoitaja ja mukana toiminnassa edistämässä diabeeƟkkojen yhdenvertaisia mahdollisuuksia vaikuƩaa omahoidolla omaan hyvinvoinƟin ja hoitotasapainoon.
Heikki Puhakka
Olen 64-vuoƟas eläkeläinen ja yriƩäjä. Minulla on kaksi jo aikuista lasta ja olen läheƩänyt maailmalle kaksi
vaimoa. Tyypin 2 diabetestä olen sairastanut vuodesta
1998 alkaen. Hoidan tällä hetkellä diabetesta pistoksin
kerran viikossa ja kerran päivässä. Toimin yhdistyksessä retki- ja kulƩuurivastaavana.
Elisa Huovila
Olen 34-vuotias lastensairaanhoitaja ja pian kolmen lapsen äiƟ. Diabetes kuuluu elämääni 10-vuoƟaan poikani 1 tyypin diabeteksen kauƩa. SairauƩa
hoidamme insuliinipumpulla ja sensoroinnilla. Harrastuksiini kuuluvat erilaiset käsityöt ja liikunta. Yhdistyksessä toimin hallituksen sihteerinä sekä perhekerhon vetäjänä. Vertaistuki on lähellä sydäntäni.
KaƟ Laakso
Olen ykköstyypin diabeeƟkko jo vuodesta 1986. Hoitomuotoinani ovat tällä hetkellä Medronic-pumppu
ja Libre2 sekä omahoidon tukena Hypokoira-Lilli. Toimin Keski-Suomen diabetesyhdistyksen hallituksen
puheenjohtajana. Haluan edistää diabeeƟkoiden hyvinvoinƟa sekä yhdenvertaista kohtelua.

Katriina Holm
Olen 36-vuoƟas viesƟnnän maisteri ja hankepäällikkö, jonka perheeseen kuuluu kolme ihanaa lasta:
kaksi omaa ja yksi bonuslapsi. KuusivuoƟas tyƩäreni sairastui ykköstyypin diabetekseen alkuvuodesta
2020. Hoidamme diabetestä toistaiseksi kynillä ja
sensoroinnilla. Lapset tarvitsevat lisää välineitä ja Ɵlaisuuksia oman diabeteksen käsiƩelyyn - olen erityisen kiinnostunut edistämään yhteisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia ja lapsille suunnaƩuja materiaaleja.
Toimin yhdistyksessä viesƟntävastaavana ja perhekerhon yhteyshenkilönä.
Timo Saarinen
Olen 37-vuoƟas yriƩäjä ja kahden kouluikäisen lapsen isä. Minulla on ollut 1-tyypin diabetes 33 vuoƩa.
Olen toiminut Keski-Suomen Diabetesyhdistyksessä
useissa eri tehtävissä vuodesta 1999 lähƟen lukuun
ottamatta muutaman vuoden taukoa 2010-luvun
taiƩeessa. Tällä hetkellä olen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja.
Anu Pessala
Olen 36-vuoƟas ykköstyypin monipistoshoitoinen
diabeeƟkko vuodesta 1990. Olen ollut hallitustoiminnassa mukana useamman vuoden ajan, tällä
hetkellä olen hallituksen jäsen Keski-Suomen diabetesyhdistyksessä, kun oman paikkakunnan yhdistys
lakkauteƫin muutama vuosi siƩen. Työskentelen
sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa ja sivutoimisena yriƩäjänä teen jalkaterapeuƟn töitä. Perheeseen kuuluu labradorinnoutaja Peppi sekä kissat
Oliver ja Frida. Vapaa-ajalla käyn akƟivisesƟ kuntosalilla ja touhuan koiran kanssa. Lisäksi yritän saada
valmiiksi YAMK-opinnot lopputyön osalta.

PÄÄKIRJOITUS
Hei,
eräs korona on keskeyƩänyt meidän yhdistyksen tapahtumat ja tapaamiset lähes kokonaan. MuƩa uskolla tulevaisuuteen ja rajoitukset
huomioiden, suunniƩelemme uusia muotoja järjestää vertaistukea.
Perhekerhon ulkotapahtumat ovat olleet super suosiƩuja, niiden tarjonta laajentuu. Samoin retki Petäjäveden vanhalle kirkolle toteutetaan kesällä. Kerhot toimivat ja yhdistyksen jäsenlinkissä materiaali
lisääntyy. KannaƩaakin seurata nyt tarkasƟ meidän koƟsivuja.
Hienoa huomata, eƩä paikallisessa sanomalehdessä on ollut kannanoƩoja diabeeƟkoiden hoitotarvikkeisiin, hoitoon ja tasavertaisuuteen
liiƩyen sekä Jyväskylään oli tehty kuntalaisaloite Librestä. Hyvä kaikki
me diabeeƟkot, jotka haluamme pitää yllä hyvää omahoitoa ja diabeeƟkoiden oikeuksia. Näin muutos parempaan on mahdollinen, yhdessä.
DiabeeƟkolle omahoito on tärkein hoitomuoto. Se vaaƟi Ɵetoa ja taitoa sekä pitkäjänteistä hoidon toteuƩamista vuoden jokaisena päivänä, ilman lomia. Siksi on erityisen tärkeää, eƩä diabeeƟkot saavat
omahoitoon riiƩäväsƟ nykyaikaisia välineitä, joƩa jaksaisi itsestään
huolehƟa. TarviƩavat hoitovälineet tulee olla kaikille saatavilla tasa-arvoisesƟ ja oikeudenmukaisesƟ, asuinpaikasta, iästä tai diabetestyypistä riippumaƩa. Tästä Jyväskylä sai aluehallintovirastolta
(AVI) huomautuksen, eƩä hoitovälinejakelun täytyy perustua lakiin,
ei mielivaltaisuuteen. Kurjaa huomata, eƩä itsestään huolehƟville diabeeƟkoille tai heidän läheisilleen ei löydy tukea asuinpaikan
terveydenhuollosta eikä toisinaan edes omalääkäriltä. Osassa Keski-Suomea asiat ovat loistavasƟ, ja siitä kiitos.
Me täällä Keski-Suomen diabetesyhdistyksessä olemme akƟivisesƟ
mukana yhteiskunnan asioissa, haluamme vaikuƩaa. Teimme Diabetesliiton valtuustolle kaksi aloiteƩa; Hoitovälineiden saatavuuden
kartoiƩaminen kaikissa maakunnissa sekä Jäsenpalveluiden päiviƩäminen 2020-luvuille. Nämä kumpikin menivät valtuustossa läpi, jee!
Näin ollen näistä vielä kuuleƩe ja toivoƩavasƟ hyödyƩekin. Suomessa alueelliset erot hoitotarvikkeiden myöntämisessä ovat suuret ja
käytännöt vaihtelevat, ainakin kudossokerin sensoroinnin ja insuliinipumppujen osalta, vaikka tutkimusten mukaan uuden tekniikan

hyödyntäminen diabeteksen hoidossa on osoiƩautunut vaikuƩavaksi
ja kustannustehokkaaksi. Muun muassa säästöistä johtuen tyypin 2
diabeeƟkoiden tarvitsemien verensokerimiƩareiden ja -liuskojen
saatavuuƩa on enƟstä enemmän rajoiteƩu. Joillakin paikkakunnilla
hoitotarvikkeita ei anneta tyypin 2 diabeeƟkoille enää lainkaan. Miten silloin voi toteuƩaa omahoitoa? Kenen etu on, eƩä hoitovälineitä ei anneta riiƩäväsƟ? Tutkimustenkin mukaan, diabeteksen hyvä
hoito on paras tapa ehkäistä kalliita lisäsairauksia, jotka yli kaksinkertaistavat hoidon kustannukset. Hyvä säästämiskeino suomalaisenkin
tutkimuksen mukaan on sokeritasapainon parantaminen, eli hyvä
omahoito. Tätä samaa olen Keski-Suomessa toitoƩanut jo viisi vuotta, ja välillä tuntuu turhauƩavalta, toivoƩomalta. Tätä samaa asiaa
on käsitelty myös eduskunnassa, muƩa vieläkään laki ei velvoita yhdenmukaisiin ja tasa-arvoisiin hoitovälineisiin. Sanonpa vielä kerran:
Hyvin hoideƩu diabetes on aina halvin diabetes, ihan kaikille.
Meidän yhdistyksemme valvoo diabeeƟkoiden yhteiskunnallisia etuja, otamme julkisesƟ kantaa ja puhumme diabeeƟkoiden puolesta,
niidenkin, jotka eivät itse jaksa. Tapahtumia ja vertaistukea toteuƩaa
akƟivinen hallitus sekä pieni osa jäsenistöstä. Diabeteksen hyväksi
toimivat myös paikalliset yhteistyökumppanit. Meitä vapaaehtoisia
tarvitaan. Tule sinäkin mukaan nykyaikaiseen yhdistystoimintaan!
Toivon että vuodesta 2021 tulee diabeetikolle tasa-arvoisempi, jossa yhteiskunta mahdollistaa halukkaille hyvän omahoidon, säännölliset lääkäri- ja hoitajakäynnit, ennaltaehkäisyyn
panostetaan ja sairauden ympärillä oleva sƟgma poistuu. Tämä
vuosi tuokoon tullessaan terveyttä ja vieköön korona-viruksen.
Tasaisia verensokereita toivoƩaa,

Kati Laakso, puheenjohtaja

Yhdistyksen KOKOUKSET vuonna 2021
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 11.5.2021
klo 18.00 Kansalaistoiminnankeskus Mataran Matarasalissa, Matarankatu 6,40100 Jyväskylä. Kokouskahvit tarjolla klo 17.30 alkaen.
Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2020 toimintakertomus, Ɵlinpäätös ja Ɵlintarkastajan lausunto
6. Päätetään Ɵlinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut asiat
8. Kokouksen pääƩäminen
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 2.11.2021
klo 18.00 Kansalaistoiminnankeskus Mataran Matarasalissa, Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä. Kokouskahvit tarjolla klo 17.30 alkaen.
Kokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022
6. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2022
7. Vahvistetaan yhdistyksen palkkiosääntö vuodelle 2022
8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2022
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten Ɵlalle toimintavuosille 2022-2023
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan vuoden 2022 Ɵlejä ja hallintoa
11. Muut asiat
12. Kokouksen pääƩäminen

TAPAHTUMAT 2021
Toukokuu
11.5. Kevätkokous
15.5. Seikkailupäivä Laajiksessa vol 2
Elokuu
7.8. Kesäpäivä Puuhapuisto VeijarissaSyksy
21.8. KulƩuuri- ja luontoretki Petäjävedelle
Marraskuu
2.11. Syyskokous
27.11. Pikkujoulut
Järjestämme toimintavuoden aikana webinaareja eri aiheista. Aiheet
ja aikataulut ilmoitetaan etukäteen viesƟntäkanavissamme, tavataan
langoilla.

PETÄJÄVEDEN APTEEKKI
PapinƟe 2
41900 Petäjävesi
p. 014 854113
petajavedenapteekki.fi

PERHEKERHO – Vertaistukea ja toimintaa koko perheelle
Perhekerho järjestää tapahtumia, retkiä, luentoja ja Ɵlaisuuksia keskustelulle ja perheen yhteiselle toiminnalle muutaman kerran syysja kevätkaudessa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet koko perheen voimin. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan
tukemaan taloudellisesƟ perheiden osallistumista tapahtumiin. Tiedotamme perheiden toiminnasta pääasiassa sähköposƟn, perhekerhon Facebook- sekä Whatsapp -ryhmän avulla, ja lisäksi yhdistyksen
neƫsivuilla sekä Jäsenlinkki -sovelluksessa.
Perhekerhon toiminnan suunniƩeluun ja järjestämiseen otamme
myös mielellämme mukaan uusia ihmisiä!
Vertaistoiminnan kauƩa saaƩe:
• käytännöllisiä vinkkejä arkeen
• uuƩa ajankohtaista Ɵetoa
• kannustusta ja tukea jaksamiseen
• uusia ystäviä ja mukavia akƟviteeƩeja perheelle

KEVÄÄN JA KESÄN 2021 alustava ohjelma
Toukokuu
Seikkailupäivä Laajiksessa vol 2, lauantaina 15.5. klo 11.00–15.00.
Tarkempi aikataulu, info ja ilmoiƩautumisohjeet myöhemmin.
Elokuu
Kesäpäivä Puuhapuisto Veijarissa Saarijärvellä lauantaina 7.8. Tarkempi aikataulu, info ja ilmoiƩautumisohjeet myöhemmin.
Yhteyshenkilöt:
Elisa Huovila
p. 0445100530
elisa@ksdiabetes.fi

Katriina Holm
p. 0400211066
katriina@ksdiabetes.fi

Keski-Suomen Diabetesperhekerho

Vallitsevan pandemiaƟlanteen vuoksi emme valiteƩavasƟ voi jäsenkirjeen ilmestyessä vielä suunnitella tämän enempää ohjelmaa. Kun
rajoitukset helpoƩuvat, pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään pikimmiten toimintaa.
Tiedotamme aiemmin mainituilla kanavilla, joten pidäthän huolta, eƩä jäsenƟetosi (puhelinnumero ja sähköposƟ) ovat ajan tasalla Diabetesliiton jäsenrekisterissä. IlmoiƩaudu myös perhekerhon
sähköposƟlistalle tai Whatsapp -ryhmään Elisan kauƩa! Näin pysyt
parhaiten ajan tasalla tapahtumista myös tulevana epävarmana keväänä.

SENIORIKERHO
Yhdistyksen seniorikerho on avoin kaikille jäsenille. Kerho kokoontuu Ravintola Mirkan kabineƟssa, osoiƩeessa Tapionkatu 4, Jyväskylä. Kokoontumiset keskiviikkoisin alla mainiƩuina päivinä klo 13.00.
Kerhossa on lämmin tunnelma ja tarjolla pientä välipalaa.
Alustava ohjelma vuodelle 2021
Kevään kerhopäivät
• 17.3.
• 21.4.
• 19.5.
Syksyn kerhopäivät
• 18.8.
• 22.9.
• 20.10.
• 17.11.
Vallitsevan pandemiaƟlanteen vuoksi ilmoitamme tässä vain alustavat päivämäärät – vierailijat ja kerhojen aiheet tarkentuvat lähempänä, mikäli rajoitukset sallivat kerhon pitämisen.
Ilmoitamme kerhon peruuntumisesta teksƟviesƟllä kaikille yli 60-vuoƟaille jäsenillemme, joilla on matkapuhelinnumero jäsenƟedoissaan.
Pidäthän siis huolen, eƩä Diabetesliiton jäsenrekisterissä on sinulle
ajankohtainen puhelinnumero, mikäli haluat saada Ɵetoa seniorikerhosta. Myös yhdistyksen neƫsivuille päiviƩyy seniorikerhon Ɵlanne
ja aiheet kevään aikana.
Yhteyshenkilöt:
Maija-Liisa Hinkkanen
p. 0400861037

Kaarina Tarvainen

Jalkojen hyvinvointiin
Diabeetikon on tärkeä pitää erityisen hyvää huolta jaloistaan. Meiltä saat mm.
yksilölliset tukipohjalliset ja jalkineet sekä itsehoitotuotteet jalkojen hyvinvointiin.
Varaa aika asiantuntijan palveluun p. 0207 649 749 *
tai poikkea ostoksille myymälään!
proteesit Ň ortoosit ja tuet Ň jalkineet ja pohjalliset Ň liikkuminen Ň hygienia
terapiavälineet Ň kodin apuvälineet Ň ergonomia Ň autoilun apuvälineet

Lutakonaukio 7Ň 40100 JyväskyläŇ r
*soittajahinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).

Mikä ihmeen CrossFit?
Ohjatut CrossFit-treenit koostuvat alkulämmittelystä, taito- /voimaosuudesta ja
WODista eli päivän treenistä, joka on sykettä kohottava hikiosuus.
CrossFit -saleilla kaikki tehdään vapailla painoilla/oman kehon painolla. Treeni
kuormittaa kehoa monipuolisesti ja se on
ohjelmoitu jokaiselle päivälle valmiiksi.
Painotus on koko vartaloa kehittävissä toiminnallisissa liikkeissä, mutta treeneissä
voidaan eri päivinä painottaa enemmän
ylä-, keski- tai alavartalon lihaksia.
CrossFitissa parasta on monipolisuus;
siinä missä perinteisellä kuntosalilla
hinkkaa
lihaksia
mahdollisimman
väsyksiin, CrossFit kehittää monipuolisesti
lihaskuntoa, ketteryyttä, hapenottokykyä
ja liikkuvuutta. Yhteisöllisyys on iso asia;
on kivaa tehdä porukalla samaa treeniä.
Muiden kannustuksella saa itsestään aina
hieman lisää irti ja valmentaja on aina
mukana. CrossFit on tehokkaampaa kuin
perinteinen kuntosalitreeni, varsinkin, jos
et osaa tehdä kuntosalitreenaamisesta
tehokasta. CrossFitissa tehokkuudesta
huolehtivat ammattilaiset, joten voit itse
keskittyä vain antamaan parhaasi.
Voit olla kokenut treenaaja tai vasta-alkaja, löydät varmasti tavoitteisiinsa sopivat treenit. Jokaisella
tunnilla treenaat oman kunto- ja
osaamistasosi mukaisesti. Valmentajat ohjeistavat liikkeille skaalaukk
set, jotka tukevat kehitystäsi.
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CrossFitin tavoite on kehittää
urheilijan ominaisuuksia:
1. hapenottokyky
2. lihaskestävyys
3. maksimivoima
4. notkeus ja liikkuvuus
5. räjähtävä voima
6. nopeus
7. koordinaatio
8. ketteryys
9. tasapaino
10. liiketarkkuus
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Tehokasta toiminnallista treeniä
lähtötasosta riippumatta
Jyväskylän Seppälänkankaalla.

10% alennus
12kk ja 24kk asiakkuuksiin saat
10% alennuksen koodilla:

diabetes
Asiakkuuden aikana voit osallistua
kaikille CrossFit Jyväskylän kurskursseille sekä WOD -tunneille OnRamp
-peruskurssin käytyäsi. Omatoimitreeneihin mahdollisuus joka päivä
klo 05-01.
Tilaa verkkokaupastamme valitsemalla CrossFit Treenaaja. Lisäksi
tarvitset siruavaimen (20€).
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Tervetuloa kulƩuuri- ja luontoretkelle Petäjävedelle la 21.8.
Yhdistys järjestää lauantaina 21.8. retken Petäjäveden kauniisiin
maisemiin. Retkellä tutustutaan keskisuomalaiseen maailmanperintökohteeseen, Petäjäveden vanhaan kirkkoon, sekä nauƟtaan suomalaisesta luonnosta Karhunkierroksen jylhyydessä.
Yhdistys maksaa jäsenille sisäänpääsyn Unesco-kohteeseen ja tarjoaa makkarat ja limut Karhunkierroksella.

Yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta
Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanha kirkko kertoo
suomalaisen kansan arjen tarinaa neljältä vuosisadalta. Keskisuomalaisten talonpoikien vuosina 1763–65 rakentama vanha kirkko on
veisteƩy huikaisevalla taidolla ja kätkee sisäänsä elämän suurimpia
tunteita. Vanha kirkko on petäjäveƟsille rakas, ja se lumoaa tuhannet
kävijänsä vuosi vuodelta.
Petäjäveden vanha kirkko on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta, joita ovat myös Suomenlinna, Vanha Rauma, Verlan
puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki, Struven astemiƩausketju ja Merenkurkun saaristo.

Karhulenkki rotkokanjonialueella
Jo ainakin 1500-luvulta saakka nimeltään tunneƩu Karhunahas on
jylhä aarnialue Töysänperällä, Petäjäveden ja MulƟan rajamailla. Karhunahas sai nimensä muinaisten karhunmetsästäjien mukaan, jotka
ajoivat karhut jokiuomaa pitkin jyrkkien kallioiden väliin.
MaakunnallisesƟ arvokkaaksi suojelualueeksi merkitylle Karhunahtaalle pääsemme seuraamalla opasteƩua, noin 600 metrin pituista
Karhulenkkiä, joka kiertää rotkokanjonialueen ympäri. Korkean kallioseinämän laella on laavu ja nuoƟopaikka, jossa on tunnelmallista
nauƫa retkieväitä.

Alustava retkiohjelma
Klo 10.00: OpasteƩu vierailu Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanhaan kirkkoon (yhdistys tarjoaa sisäänpääsyn)
Klo 11.30: Siirtyminen Karhunkierrokselle ihailemaan kaunista luontoa ja paistamaan makkaraa (yhdistys tarjoaa makkarat ja limut)
Vallitsevan pandemiaƟlanne voi vaikuƩaa retken aikatauluun ja ohjelmaan. Tiedotamme pandemiaƟlanteen mahdollisista vaikutuksista
retkeen yhdistyksen some-kanavilla ja sähköposƟtse, joten pidäthän
huolta, eƩä jäsenƟetosi (puhelinnumero ja sähköposƟ) ovat ajan tasalla Diabetesliiton jäsenrekisterissä. Näin pysyt parhaiten ajan tasalla tapahtumista.
LisäƟedot:
Heikki Puhakka
p. 050 300 6007
heikki@ksdiabetes.fi

JÄSENLINKKI mobiilisovellus
Jäsenlinkistä saat puhelimella käteväsƟ Ɵetoa yhdistyksen tapahtumista ja muusta toiminnasta. Nyt jäsenlinkkiin on lisäƩy uutena
vain yhdistyksen jäsenille tarkoiteƩu jäsenosio, johon kirjautumiseen tarvitsee sähköposƟn. Jäsenosiosta löytyy videopätkiä kotona
tehtävään kuntoiluun, lasten hoitoväline-esiƩelyjä ja uutuutena tulevat jäsenille suunnatut webinaarit. Webinaareissa esiintyjinä tulevat olemaan terveydenhuollon asiantunƟjat, hoitotarvikevälineiden
edustajat ja diabeeƟkot.
Hae Jäsenlinkki AppStoresta tai Google Play kaupasta

Vain jäsenille tarkoiteƩuun osioon pääseminen edellyƩää kirjautumista. Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa, paina ”Tilaa uusi
salasana” -linkkiä, ja seuraa sovelluksen
antamia ohjeita.
HUOM: syötä sama sähköposƟosoite, jonka olet antanut jäseneksi liiƩymisen yhteydessä. Kun olet saanut sähköpostiisi
salasanan, syötä jäsennumero tai sähköposƟosoite ja salasana niille varaƩuihin
kenƫin.
Jos et pääse kirjautumaan, ole yhteydessä
Diabetesliiton jäsenasiainhoitajaan:
jasenasiat@diabetes.fi | 050 310 6611

Ajankohtaista -napin alta löydät
yhdistyksen tulevat tapahtumat
Päivitä jäsenƟedot osion kauƩa
pystyt päivittämään jäsentietosi
(sähköposƟ, puhelin, osoite)
Jos et vielä ole yhdistyksemme jäsen, aloita liiƩymällä jäseniksi, niin
pääset katsomaan myös jäsenosion sisältöjä

DiabetesƟetoa -napin alta löytyy
tietoa diabeteksesta erityisesti
vastasairastuneille
Videot -napin alta löytyy yhdistyksen tuoƩamaa videosisältöä
LehƟ -napin alta pääset lukemaan
yhdistyksen jäsenkirjeen sähköisessä muodossa
Webinaarit -napin alta pääset katsomaan yhdistyksen järjestämiä
luentoja livenä tai jälkilähetyksenä

Kolmen viikon
starttipaketti vain 69€.
Valittavanasi 5 eri ohjelmointia
Kehityt varmasti ja turvallisesti
6WDUWWLSDNHWWL VRSLL NDLNLOOH OlKW|WDVRVWD ULLSSXPDWWD
7XQQHLOODPPHVDDWNRKRWHWWXDNXQWRDVLNDVYDWHWWXDYRLPLDVLMD
OLVlWW\l OLLNNXYXXWWDVL ROHWSD NXQWRLOLMD WDL KDOXDW SDUDQWDD
NLVDNXQWRDVL6XRVLWWHOHPPHDORLWWDPDDQ(D]\WXQQLVWDPLNlOL
NRHWROHYDVLHULWWlLQKXRQRNXQWRLQHQ
$ORLWDVLQXOOHVRSLYDQDDMDQNRKWDQD

Sääs
tä
110€
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Kokeile ja huomaat vaikutuksen!
Koke
Lue lisää keskiaukeamalta.
Tutustu ja varaa paikkasi:
crossfitjyvaskyla.fi/starttipaketti
Kysy lisää soittamalla tai viestillä (sms/WhatsApp): 040 658 1994
crossfit
crossfitjyvaskyla.fi

crossfitjyvaskyla

@crossfitjkl

