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Keski-Suomen Diabetesyhdistys on peruste  u 7.1.1955. Tarjoamme 
vertaistukea ja kerhotoimintaa eri elämän  lanteissa oleville jäsenil-
lemme (nuoret, perheet, seniorit). Koko toimintamme ajan olemme 
ajaneet sinnikkääs   ja systemaa   ses   diabee  koiden etuja Kes-
ki-Suomessa.

Yhdistyksemme toiminta-alue laajeni vuodenvaihteessa kun saimme 
mukaan myös Saarijärven ja Karstulan diabee  kot. Toiminta-aluet-
tamme ovat nyt Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Karstula, Laukaa, 
Muurame, Petäjävesi, Saarijärvi, Toivakka ja Uurainen.

Toiminnan tarkoituksena on:
• väli  ää oikeaa  etoa diabeteksesta
• tukea diabee  kon omahoitoa
• käydä vuoropuhelua terveydenhuoltohenkilöstön kanssa
• valvoa diabee  koiden etuja
• pitää pää  äjiä ajan tasalla diabee  kkoja koskevissa asioissa.

Yhdistys järjestää luento  laisuuksia sekä kerho- ja virkistystoimin-
taa. Toimintaan kuuluu myös yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa. 
Keski-Suomen Diabetesyhdistys jakaa Diabetesliiton  edotus- ja va-
listusmateriaalia ja yhdistyksen omaa jäsen  edote  a. Jäsen  edote 
lähetetään kerran vuodessa yhdistyksen jäsenille, toimialueen kaik-
kiin hoitopisteisiin sekä diabee  kkojen hoitoon ja ohjaukseen osal-
listuville henkilöille. Ajankohtainen  edotus tapahtuu yhdistyksen 
ko  sivujen www.ksdiabetes.fi  ja Jäsenlinkki -sovelluksen sekä so-
siaalisen median kanavien kau  a.

Keskustelemme mielellämme kaikista jäseniämme mie  ty  ävistä ky-
symyksistä, otathan yhtey  ä matalalla kynnyksellä!



JÄSENYYS JA TUKI
Liity jäseneksi lataamalla Jäsenlinkki -sovellus ja täy  ämällä sieltä 
löytyvä kaavake tai Diabetesliiton ne   sivuilla osoi  eessa:
h  ps://www.diabetes.fi /yhteiso/liity_jaseneksi

• Alle 15-vuo  aan puolesta jäseneksi merkitään huoltaja
• Lii  ymällä yhdistyksen jäseneksi liityt samalla Diabeteslii  oon

Jäsenmaksu 2021 
Henkilöjäsenmaksu on 18,00 €/varsinainen jäsen.

Lii  ymisetu 
Uutena jäsenmaksusi maksaneena jäsenenä saat Diabetes -lehden 
maksu  a lii  ymisvuoden loppuun saakka (lii  ymisetu on kertaluon-
teinen ja sen saa ensimmäisen kerran lii  yessään). Loka-, marras- ja 
joulukuussa lii  yneet jäsenet saavat Diabetes -lehden maksu  a liit-
tymisajankohdasta alkaen seuraavan kalenterivuoden ajan. Seuraa-
vina vuosina yhdistyksen jäsen voi  lata Diabetes -lehden edulliseen
jäsenetuhintaan 15,00 €/v.

Tue toimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeute  u vastaano  amaan 
avustuksia, lahjoituksia ja testamen  eja. Tilinumero IBAN: FI08 5089 
0510 0049 41.

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

Toimistosta saa esi  eitä, diabetes-leh  ä, vertaistukea ja henkilökoh-
taista opastusta esim. ne  stä  la  avien tuo  eiden ostoon. Toimisto 
on avoinna tarvi  aessa ja erikseen ilmoite  avina teemapäivinä.

Keski-Suomen
Diabetesyhdistys



Satu Korpi
Olen 37-vuotias valmentaja ICT-alalta. Perheesee-
ni kuuluu aviomies ja kolme teini-ikäistä poikaa. Sai-
rastan tyypin 2 diabetesta, jota hoidan tällä hetkellä 
tablettilääkityksellä - minulla on kokemusta myös 
monipistoshoidosta. Olen yhdistyksen jäsenasioiden 
hoitaja ja mukana toiminnassa edistämässä diabee  k-
kojen yhdenvertaisia mahdollisuuksia vaiku  aa oma-
hoidolla omaan hyvinvoin  in ja hoitotasapainoon.

Heikki Puhakka
Olen 64-vuo  as eläkeläinen ja yri  äjä. Minulla on kak-
si jo aikuista lasta ja olen lähe  änyt maailmalle kaksi 
vaimoa. Tyypin 2 diabetestä olen sairastanut vuodesta 
1998 alkaen. Hoidan tällä hetkellä diabetesta pistoksin 
kerran viikossa ja kerran päivässä. Toimin yhdistykses-
sä retki- ja kul  uurivastaavana.

Elisa Huovila
Olen 34-vuotias lastensairaanhoitaja ja pian kol-
men lapsen äi  . Diabetes kuuluu elämääni 10-vuo-
 aan poikani 1 tyypin diabeteksen kau  a. Sairau  a 

hoidamme insuliinipumpulla ja sensoroinnilla. Har-
rastuksiini kuuluvat erilaiset käsityöt ja liikunta. Yh-
distyksessä toimin hallituksen sihteerinä sekä perhe-
kerhon vetäjänä. Vertaistuki on lähellä sydäntäni. 

Ka   Laakso
Olen ykköstyypin diabee  kko jo vuodesta 1986. Hoi-
tomuotoinani ovat tällä hetkellä Medronic-pumppu 
ja Libre2 sekä omahoidon tukena Hypokoira-Lilli. Toi-
min Keski-Suomen diabetesyhdistyksen hallituksen 
puheenjohtajana. Haluan edistää diabee  koiden hy-
vinvoin  a sekä yhdenvertaista kohtelua. 

HALLITUS sähköpos  t: etunimi@ksdiabetes.fi 



Katriina Holm
Olen 36-vuo  as vies  nnän maisteri ja hankepääl-
likkö, jonka perheeseen kuuluu kolme ihanaa lasta: 
kaksi omaa ja yksi bonuslapsi. Kuusivuo  as ty  äre-
ni sairastui ykköstyypin diabetekseen alkuvuodesta 
2020. Hoidamme diabetestä toistaiseksi kynillä ja 
sensoroinnilla. Lapset tarvitsevat lisää välineitä ja  -
laisuuksia oman diabeteksen käsi  elyyn - olen erityi-
sen kiinnostunut edistämään yhteisiä vuorovaikutus-
mahdollisuuksia ja lapsille suunna  uja materiaaleja. 
Toimin yhdistyksessä vies  ntävastaavana ja perhe-
kerhon yhteyshenkilönä.

Timo Saarinen
Olen 37-vuo  as yri  äjä ja kahden kouluikäisen lap-
sen isä. Minulla on ollut 1-tyypin diabetes 33 vuo  a. 
Olen toiminut Keski-Suomen Diabetesyhdistyksessä 
useissa eri tehtävissä vuodesta 1999 läh  en lukuun 
ottamatta muutaman vuoden taukoa 2010-luvun 
tai  eessa. Tällä hetkellä olen yhdistyksen varapu-
heenjohtaja ja rahastonhoitaja.

Anu Pessala
Olen 36-vuo  as ykköstyypin monipistoshoitoinen 
diabee  kko vuodesta 1990. Olen ollut hallitustoi-
minnassa mukana useamman vuoden ajan, tällä 
hetkellä olen hallituksen jäsen Keski-Suomen diabe-
tesyhdistyksessä, kun oman paikkakunnan yhdistys 
lakkaute   in muutama vuosi si  en. Työskentelen 
sairaanhoitajana ikäihmisten hoivakodissa ja sivu-
toimisena yri  äjänä teen jalkaterapeu  n töitä. Per-
heeseen kuuluu labradorinnoutaja Peppi sekä kissat 
Oliver ja Frida. Vapaa-ajalla käyn ak  ivises   kunto-
salilla ja touhuan koiran kanssa. Lisäksi yritän saada 
valmiiksi YAMK-opinnot lopputyön osalta.



PÄÄKIRJOITUS 
Hei,
eräs korona on keskey  änyt meidän yhdistyksen tapahtumat ja ta-
paamiset lähes kokonaan. Mu  a uskolla tulevaisuuteen ja rajoitukset 
huomioiden, suunni  elemme uusia muotoja järjestää vertaistukea. 
Perhekerhon ulkotapahtumat ovat olleet super suosi  uja, niiden tar-
jonta laajentuu. Samoin retki Petäjäveden vanhalle kirkolle toteute-
taan kesällä. Kerhot toimivat ja yhdistyksen jäsenlinkissä materiaali 
lisääntyy. Kanna  aakin seurata nyt tarkas   meidän ko  sivuja.

Hienoa huomata, e  ä paikallisessa sanomalehdessä on ollut kannan-
o  oja diabee  koiden hoitotarvikkeisiin, hoitoon ja tasavertaisuuteen 
lii  yen sekä Jyväskylään oli tehty kuntalaisaloite Librestä. Hyvä kaikki 
me diabee  kot, jotka haluamme pitää yllä hyvää omahoitoa ja diabee-
 koiden oikeuksia. Näin muutos parempaan on mahdollinen, yhdessä. 

Diabee  kolle omahoito on tärkein hoitomuoto. Se vaa  i  etoa ja tai-
toa sekä pitkäjänteistä hoidon toteu  amista vuoden jokaisena päi-
vänä, ilman lomia. Siksi on erityisen tärkeää, e  ä diabee  kot saavat 
omahoitoon rii  äväs   nykyaikaisia välineitä, jo  a jaksaisi itsestään 
huoleh  a. Tarvi  avat hoitovälineet tulee olla kaikille saatavilla ta-
sa-arvoises   ja oikeudenmukaises  , asuinpaikasta, iästä tai diabe-
testyypistä riippuma  a. Tästä Jyväskylä sai aluehallintovirastolta 
(AVI) huomautuksen, e  ä hoitovälinejakelun täytyy perustua lakiin, 
ei mielivaltaisuuteen. Kurjaa huomata, e  ä itsestään huoleh  vil-
le diabee  koille tai heidän läheisilleen ei löydy tukea asuinpaikan 
terveydenhuollosta eikä toisinaan edes omalääkäriltä. Osassa Kes-
ki-Suomea asiat ovat loistavas  , ja siitä kiitos. 

Me täällä Keski-Suomen diabetesyhdistyksessä olemme ak  ivises   
mukana yhteiskunnan asioissa, haluamme vaiku  aa. Teimme Diabe-
tesliiton valtuustolle kaksi aloite  a; Hoitovälineiden saatavuuden 
kartoi  aminen kaikissa maakunnissa sekä Jäsenpalveluiden päivi  ä-
minen 2020-luvuille. Nämä kumpikin menivät valtuustossa läpi, jee! 
Näin ollen näistä vielä kuule  e ja toivo  avas   hyödy  ekin. Suomes-
sa alueelliset erot hoitotarvikkeiden myöntämisessä ovat suuret ja 
käytännöt vaihtelevat, ainakin kudossokerin sensoroinnin ja insulii-
nipumppujen osalta, vaikka tutkimusten mukaan uuden tekniikan 



hyödyntäminen diabeteksen hoidossa on osoi  autunut vaiku  avaksi 
ja kustannustehokkaaksi. Muun muassa säästöistä johtuen tyypin 2 
diabee  koiden tarvitsemien verensokerimi  areiden ja -liuskojen 
saatavuu  a on en  stä enemmän rajoite  u. Joillakin paikkakunnilla 
hoitotarvikkeita ei anneta tyypin 2 diabee  koille enää lainkaan. Mi-
ten silloin voi toteu  aa omahoitoa? Kenen etu on, e  ä hoitovälinei-
tä ei anneta rii  äväs  ? Tutkimustenkin mukaan, diabeteksen hyvä 
hoito on paras tapa ehkäistä kalliita lisäsairauksia, jotka yli kaksinker-
taistavat hoidon kustannukset. Hyvä säästämiskeino suomalaisenkin 
tutkimuksen mukaan on sokeritasapainon parantaminen, eli hyvä 
omahoito. Tätä samaa olen Keski-Suomessa toito  anut jo viisi vuot-
ta, ja välillä tuntuu turhau  avalta, toivo  omalta. Tätä samaa asiaa 
on käsitelty myös eduskunnassa, mu  a vieläkään laki ei velvoita yh-
denmukaisiin ja tasa-arvoisiin hoitovälineisiin. Sanonpa vielä kerran: 
Hyvin hoide  u diabetes on aina halvin diabetes, ihan kaikille. 

Meidän yhdistyksemme valvoo diabee  koiden yhteiskunnallisia etu-
ja, otamme julkises   kantaa ja puhumme diabee  koiden puolesta, 
niidenkin, jotka eivät itse jaksa. Tapahtumia ja vertaistukea toteu  aa 
ak  ivinen 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-arvoisem-
pi, jossa yhteiskunta mahdollistaa halukkaille hyvän omahoi-
don, säännölliset lääkäri- ja hoitajakäynnit, ennaltaehkäisyyn 
panostetaan ja sairauden ympärillä oleva s  gma poistuu. Tämä 
vuosi tuokoon tullessaan terveyttä ja vieköön korona-viruksen.

Tasaisia verensokereita toivo  aa, Kati Laakso, puheenjohtaja



Yhdistyksen KOKOUKSET vuonna 2021 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 11.5.2021
klo 18.00 Kansalaistoiminnankeskus Mataran Matarasalissa, Mata-
rankatu 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,  linpäätös ja  lintar-

kastajan lausunto
6. Päätetään  linpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut asiat
8. Kokouksen pää  äminen

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 2.11.2021
klo 18.00 Kansalaistoiminnankeskus Mataran Matarasalissa, Mata-
rankatu 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. 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 ero-

vuoroisten  lalle toimintavuosille 2022-2023
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkas-

tamaan vuoden 2022  lejä ja hallintoa
11. Muut asiat
12. Kokouksen pää  äminen



PETÄJÄVEDEN APTEEKKI

Papin  e 2
41900 Petäjävesi

p. 014 854113

petajavedenapteekki.fi 

TAPAHTUMAT 2021

Toukokuu
11.5. Kevätkokous
15.5. Seikkailupäivä Laajiksessa vol 2

Elokuu
  7.8. Kesäpäivä Puuhapuisto VeijarissaSyksy
21.8. Kul  uuri- ja luontoretki Petäjävedelle

Marraskuu
  2.11. Syyskokous
27.11. Pikkujoulut

Järjestämme toimintavuoden aikana webinaareja eri aiheista. Aiheet 
ja aikataulut ilmoitetaan etukäteen vies  ntäkanavissamme, tavataan 
langoilla.



PERHEKERHO – Vertaistukea ja toimintaa koko perheelle 
Perhekerho järjestää tapahtumia, retkiä, luentoja ja  laisuuksia kes-
kustelulle ja perheen yhteiselle toiminnalle muutaman kerran syys- 
ja kevätkaudessa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäse-
net koko perheen voimin. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan 
tukemaan taloudellises   perheiden osallistumista tapahtumiin. Tie-
dotamme perheiden toiminnasta pääasiassa sähköpos  n, perheker-
hon Facebook- sekä Whatsapp -ryhmän avulla, ja lisäksi yhdistyksen 
ne   sivuilla sekä Jäsenlinkki -sovelluksessa. 

Perhekerhon toiminnan suunni  eluun ja järjestämiseen otamme 
myös mielellämme mukaan uusia ihmisiä! 

Vertaistoiminnan kau  a saa  e:
• käytännöllisiä vinkkejä arkeen 
• uu  a ajankohtaista  etoa 
• kannustusta ja tukea jaksamiseen
• uusia ystäviä ja mukavia ak  vitee  eja perheelle

KEVÄÄN JA KESÄN 2021 alustava ohjelma 

Toukokuu
Seikkailupäivä Laajiksessa vol 2, lauantaina 15.5. klo 11.00–15.00. 
Tarkempi aikataulu, info ja ilmoi  autumisohjeet myöhemmin.
Elokuu
Kesäpäivä Puuhapuisto Veijarissa Saarijärvellä lauantaina 7.8. Tar-
kempi aikataulu, info ja ilmoi  autumisohjeet myöhemmin.

Yhteyshenkilöt:
Elisa Huovila
p. 0445100530
elisa@ksdiabetes.fi 

Keski-Suomen Diabetesperhekerho

Katriina Holm
p. 0400211066
katriina@ksdiabetes.fi 



Vallitsevan pandemia  lanteen vuoksi emme valite  avas   voi jäsen-
kirjeen ilmestyessä vielä suunnitella tämän enempää ohjelmaa. Kun 
rajoitukset helpo  uvat, pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestä-
mään pikimmiten toimintaa.

Tiedotamme aiemmin mainituilla kanavilla, joten pidäthän huol-
ta, e  ä jäsen  etosi (puhelinnumero ja sähköpos  ) ovat ajan tasal-
la Diabetesliiton jäsenrekisterissä. Ilmoi  audu myös perhekerhon 
sähköpos  listalle tai Whatsapp -ryhmään Elisan kau  a! Näin pysyt 
parhaiten ajan tasalla tapahtumista myös tulevana epävarmana ke-
väänä.



SENIORIKERHO
Yhdistyksen seniorikerho on avoin kaikille jäsenille. Kerho kokoon-
tuu Ravintola Mirkan kabine  ssa, osoi  eessa Tapionkatu 4, Jyväsky-
lä. Kokoontumiset keskiviikkoisin alla maini  uina 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 pandemia  lanteen vuoksi ilmoitamme tässä vain alusta-
vat päivämäärät – vierailijat ja kerhojen aiheet tarkentuvat lähempä-
nä, mikäli rajoitukset sallivat kerhon pitämisen.

Ilmoitamme kerhon peruuntumisesta teks  vies  llä kaikille yli 60-vuo-
 aille jäsenillemme, joilla on matkapuhelinnumero jäsen  edoissaan. 

Pidäthän siis huolen, e  ä Diabetesliiton jäsenrekisterissä on sinulle 
ajankohtainen puhelinnumero, mikäli haluat saada  etoa senioriker-
hosta. Myös yhdistyksen ne   sivuille päivi  yy seniorikerhon  lanne 
ja aiheet kevään aikana.

Yhteyshenkilöt:
Maija-Liisa Hinkkanen  Kaarina Tarvainen
p. 0400861037



Jalkojen hyvinvointiin

*soittajahinta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (sis. alv 24%).

Lutakonaukio 7  40100 Jyväskylä  r

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  ortoosit ja tuet  jalkineet ja pohjalliset  liikkuminen  hygienia 
terapiavälineet   kodin apuvälineet   ergonomia  autoilun apuvälineet



Ohjatut CrossFit-treenit koostuvat alku-
lämmittelystä, taito- /voimaosuudesta ja
WODista eli päivän treenistä, joka on sy-
kettä kohottava hikiosuus.

CrossFit -saleilla kaikki tehdään vapail-
la painoilla/oman kehon painolla. Treeni 
kuormittaa kehoa monipuolisesti ja se on 
ohjelmoitu jokaiselle päivälle valmiiksi. 
Painotus on koko vartaloa kehittävissä toi-
minnallisissa liikkeissä, mutta treeneissä
voidaan eri päivinä painottaa enemmän
ylä-, keski- tai alavartalon lihaksia.

CrossFitissa parasta on monipolisuus;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.

Mikä ihmeen CrossFit?

Eazy - sopii vasta-alkajkajkaajkajakajaajajaajaajaajallelle
Kurssi on suunniteleltelteelteltelteeeeltultu su sinulle, joka oletetnulle, josin
kiinnostunut aloitoittitttttttttittttttttttttattattamamaan kuntoilunoilun pikuntoian ku oo un pitoookkk pi--
demmän tauon n n n n n n jn n jjä älkeen ja toivoivottokeen jaj vot sttottte jj ot saa-
vasi siihen tukekeeeeeeeaeaeaea reaea ryhmästä. VVohmästätääääätätäääää Voittthm tttäää oit kokeokea a 
olevasi erittäin nnnnnnn n   huuonokuntooinokunt neen, , sinulsinullsin lin l--
la voi olla jokinnnnnnnnnn ku untoon vaiikkututtavava peva epepppeppee-
russairaus tai BBBBBBBBBBMBBBMI yli 35.BB I yli 35.l 5yly

OnRamp - perusksskskssskkkkkkkkkurskkkkurssi kuntoilijalkuku jalletoi lleoo e
Kurssi sinulle, jokkakakakakakakaa olakakaaaaakkaka olet harrastanut jo ka a ut jo harrrasta jnua aaaaaa joaaa astatsstsaaststsst
jonkin verran liikuntantantantantantantantattaa jatatataa ja haluat oppia taata t oppaa ha piapta t ot
CrossFit -harjoittelun pen pn pppeperustpep rusteet. Kurspe eet. Kueettt
sin käytyäsi pääset jatkamkamkamkamkamamaan Waan WOD WO
-tunneille.

Voit olla kokenut treenaaja tai vas-
ta-alkaja, löydät varmasti tavoit-
teisiinsa sopivat treenit. Jokaisella
tunnilla treenaat oman kunto- ja
osaamistasosi mukaisesti. Valmen-
tajat ohjeistavat liikkeille skaalauk-kk
set, jotka tukevat kehitystäsi.

CrossFit Jyväskylän skylän kylän änkylän kylän skylän kylän kylän kylänlänky änkylän y nnylän yyylän änyläääykylän nnn
innostavstavstavtavtavaavatataavatatavvatavvatavan alvan alununn nnn

diabetes

Tehokasta toiminnallista treeniä 
lähtötasosta riippumatta 

Jyväskylän Seppälänkankaalla.



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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10% alennus
12kk ja 24kk asiakkuuksiin12kk ja 24kk asiakkuuksiin saat 
10% alennuksen koodilla: 

diabetesdiabetes

Asiakkuuden aikana voit osallistua 
kaikille CrossFit Jyväskylän kurskaikille CrossFit Jyväskylän kurs--
seille sekä WOD -tunneilleseille sekä WOD -tunneille OnRamp
-peruskurssin käytyäsi. Omatoimi- 
treeneihin mahdollisuus joka päivä 
klo 05-01.

Tilaa verkkokaupastamme valitse-
malla CrossFit Treenaaja. Lisäksi 
tarvitset siruavaimen (20€).
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Tervetuloa kul  uuri- ja luontoretkelle Petäjävedelle la 21.8.
Yhdistys järjestää lauantaina 21.8. retken Petäjäveden kauniisiin 
maisemiin. Retkellä tutustutaan keskisuomalaiseen maailmanperin-
tökohteeseen, Petäjäveden vanhaan kirkkoon, sekä nau  taan suo-
malaisesta luonnosta Karhunkierroksen jylhyydessä.

Yhdistys maksaa jäsenille sisäänpääsyn Unesco-kohteeseen ja tar-
joaa makkarat ja limut Karhunkierroksella.

Yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta
Unescon maailmanperintökohde Petäjäveden vanha kirkko kertoo 
suomalaisen kansan arjen tarinaa neljältä vuosisadalta. Keskisuo-
malaisten talonpoikien vuosina 1763–65 rakentama vanha kirkko on 
veiste  y huikaisevalla taidolla ja kätkee sisäänsä elämän suurimpia 
tunteita. Vanha kirkko on petäjäve  sille rakas, ja se lumoaa tuhannet 
kävijänsä vuosi vuodelta.

Petäjäveden vanha kirkko on yksi Suomen seitsemästä maailmanpe-
rintökohteesta, joita ovat myös Suomenlinna, Vanha Rauma, Verlan 
puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki, Struven astemi  aus-
ketju ja Merenkurkun saaristo.

Karhulenkki rotkokanjonialueella
Jo ainakin 1500-luvulta saakka nimeltään tunne  u Karhunahas on 
jylhä aarnialue Töysänperällä, Petäjäveden ja Mul  an rajamailla. Kar-
hunahas sai nimensä muinaisten karhunmetsästäjien mukaan, jotka 
ajoivat karhut jokiuomaa pitkin jyrkkien kallioiden väliin.

Maakunnallises   arvokkaaksi suojelualueeksi merkitylle Karhunah-
taalle pääsemme seuraamalla opaste  ua, noin 600 metrin pituista 
Karhulenkkiä, joka kiertää rotkokanjonialueen ympäri. Korkean kal-
lioseinämän laella on laavu ja nuo  opaikka, jossa on tunnelmallista 
nau   a retkieväitä.



Alustava retkiohjelma
Klo 10.00: Opaste  u vierailu Unescon maailmanperintökohde Petä-
jäveden vanhaan kirkkoon (yhdistys tarjoaa sisäänpääsyn)

Klo 11.30: Siirtyminen Karhunkierrokselle ihailemaan kaunista luon-
toa ja paistamaan makkaraa (yhdistys tarjoaa makkarat ja limut)

Vallitsevan pandemia  lanne voi vaiku  aa retken aikatauluun ja oh-
jelmaan. Tiedotamme pandemia  lanteen mahdollisista vaikutuksista 
retkeen yhdistyksen some-kanavilla ja sähköpos  tse, joten pidäthän 
huolta, e  ä jäsen  etosi (puhelinnumero ja sähköpos  ) ovat ajan ta-
salla Diabetesliiton jäsenrekisterissä. Näin pysyt parhaiten ajan tasal-
la tapahtumista.

Lisä  edot:
Heikki Puhakka
p. 050 300 6007
heikki@ksdiabetes.fi 



JÄSENLINKKI mobiilisovellus
Jäsenlinkistä saat puhelimella käteväs    etoa yhdistyksen tapah-
tumista ja muusta toiminnasta. Nyt jäsenlinkkiin on lisä  y uutena 
vain yhdistyksen jäsenille tarkoite  u jäsenosio, johon kirjautumi-
seen tarvitsee sähköpos  n. Jäsenosiosta löytyy videopätkiä kotona 
tehtävään kuntoiluun, lasten hoitoväline-esi  elyjä ja uutuutena tu-
levat jäsenille suunnatut webinaarit. Webinaareissa esiintyjinä tule-
vat olemaan terveydenhuollon asiantun  jat, hoitotarvikevälineiden 
edustajat ja diabee  kot.

Vain jäsenille tarkoite  uun osioon pääse-
minen edelly  ää kirjautumista. Kun kirjau-
dut ensimmäistä kertaa, paina ”Tilaa uusi 
salasana” -linkkiä, ja seuraa sovelluksen 
antamia ohjeita.

HUOM: syötä sama sähköpos  osoite, jon-
ka olet antanut jäseneksi lii  ymisen yh-
teydessä. Kun olet saanut sähköpostiisi 
salasanan, syötä jäsennumero tai sähkö-
pos  osoite ja salasana niille vara  uihin 
ken   in.

Jos et pääse kirjautumaan, ole yhteydessä 
Diabetesliiton jäsenasiainhoitajaan:
jasenasiat@diabetes.fi   |  050 310 6611

Hae Jäsenlinkki AppStoresta  tai  Google Play kaupasta



Diabetes  etoa -napin alta löytyy 
tietoa diabeteksesta erityisesti 
vastasairastuneille

Videot -napin alta löytyy yhdistyk-
sen tuo  amaa videosisältöä

Leh   -napin alta pääset lukemaan 
yhdistyksen jäsenkirjeen sähköi-
sessä muodossa

Webinaarit -napin alta pääset kat-
somaan yhdistyksen järjestämiä 
luentoja livenä tai jälkilähetyksenä

Ajankohtaista -napin alta löydät 
yhdistyksen tulevat tapahtumat

Päivitä jäsen  edot osion kau  a 
pystyt päivittämään jäsentietosi 
(sähköpos  , puhelin, osoite)

Jos et vielä ole yhdistyksemme jä-
sen, aloita lii  ymällä jäseniksi, niin 
pääset katsomaan myös jäseno-
sion sisältöjä



Säästä
110€

Kokeile ja huomaat vaikutuksen!

Kolmen viikon 
starttipaketti vain 69€.

@crossfitjklcrossfitjyvaskylacrossfitjyvaskyla.fi

Koke

crossfit

Kolmen viikon treenit (arvo 74,25€)

 (arvo 35€)

Tutustu ja varaa paikkasi: 
crossfitjyvaskyla.fi/starttipaketti

Valittavanasi 5 eri ohjelmointia
Kehityt varmasti ja turvallisesti

Lue lisää keskiaukeamalta.

Kysy lisää soittamalla tai viestillä (sms/WhatsApp): 040 658 1994


