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Keski-Karjalan Diabetesyhdistys ry 
Tervetuloa Kevätkokoukseen! 
Kokouspaikka on  Pivanka, osoitteessa Kesälahdentie 1, 59800 Kesälahti. 

Kokousaika on torstai 24. maaliskuuta 2022 klo 13 alkaen.  

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa osallistujille pullakahvit. 

 
Yhdistyksen sääntöjen 3 § mukaan kevätkokous on järjestettävä helmi-huhtikuussa. 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 
toiminnantarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
- 
 
Hallitus valmisteli 23.2.2022 kevätkokouksen asiat hyväksymällä liitteenä olevan 
toimintakertomuksen vuodelta 2021 sekä rahastonhoitajan esittelemän tilinpäätöksen 
vuodelta 2021.  
 
Kokouksessa rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. 
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Keski-Karjalan Diabetesyhdistys ry 

Toimintakertomus 2021 

Kokoava toiminta jäi vähäiseksi pandemian rajoitusten takia. Kokoavan toiminnan 

puuttuessa keskityimme edunvalvontaan yhdessä Pohjois-Karjalan 

Diabetesyhdistysten kanssa. Siun sotessa tehdyt muutokset, ensisijaisesti ns. 

tiimimalliin siirtyminen aiheuttivat hämmennystä diabeetikkojen keskuudessa. 

Diabeteshoitajat ja -lääkärit olivat kadonneet. Moni koki, että he olivat 

tavoittamattomissa.  

Joensuun Seudun Diabetes oli aloitteellinen. Heidän kutsustaan järjestettiin 

useampikin tapaaminen, joissa läsnä olivat Diabetesliiton aluesihteeri Terhi Kvick 

sekä yhdistysten puheenjohtajia ja muita toimihenkilöitä. Kokouksessa 14.6.2021 

todettiin, että ”tapaamisen tarkoitus oli koota yhdistykset yhteen toimimaan 

alueellamme yhteistyössä jäsenistömme hyväksi; puuttumalla mm. epäkohtiin 

hoitotarvikkeiden ja hoidon saatavuudessa”. 

Diabetesliiton toimesta toteutettiin sitten ripeästi kysely alueemme diabeetikoille. 

Kyselylomakkeita lähettiin sähköposteihin noin 500 ja vastauksia saatiin 293. Kysely 

oli avoinna myös yhdistysten verkko- ja Fb-sivuilla. Vastaajista 29% sairasti tyypin 1 

diabetesta. Suurin osa oli siis tyypin 2 diabetesta sairastavia sekä muutamia lapsen 

vanhempia ja muita läheisiä. Kyselyn tulokset koottiin ja julkaistiin 30.9.2021 

yhteenvetona, jossa taulukoiden lisäksi oli koottu yhteen avoimia vastauksia. 

Raportissa on yhteensä 18 sivua. 

Syyskuun lopussa Pohjois-Karjalan yhdistysten puheenjohtajien allekirjoittama 

raportti ja saatekirjelmä lähetettiin Siun soten johdolle ja osoitettiin valtuustolle ja 

virkamiesjohdolle. Kirjelmä päättyi kysymykseen: ”Mitä Siun sote aikoo tehdä 

asialle?” Samalta pohjalta laadittiin yhdistysten yhteinen mielipidekirjoitus, joka 

otsikoitiin ”Diabeteksen hoitoon kannattaa panostaa”. Kirjoitusta julkaistiin varsin 

hyvin, mm. Karjalaisessa ja Koti-Karjalassa ja myös Yle Joensuu teki aiheesta 

haastattelun. Näyttää siltä, että hanke on johtamassa toimenpiteisiin. 

Kyselyyn liittyen yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toteuttivat 

kuulemiskierroksen Kesälahdella, Rääkkylässä, Kiteellä ja Tohmajärvellä 12.- 

13.8.2021. Vilkkainta oli Rääkkylässä ja Kesälahdella, pari ihmistä Kiteellä ja 
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Tohmajärvellä ei ketään. Kyselyn, kirjelmän ja yleisönosastokirjoitusten tekstit on 

julkaistu yhdistyksen nettisivuilla. 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Kiteen kaupungintalolla ma 8.3.2021. Kutsussa 

pyydettiin ennakkoilmoittautuminen kokoukseen ja osallistujamäärä rajoitettiin 20 

henkilöön. Koska pandemiarajoitusten takia syyskokous vuonna 2020 oli jäänyt 

pitämättä, käsiteltiin kokouksessa sekä edellisen syyskokouksen että vuoden 2021 

kevätkokouksen asiat. 

Syyskokous pidettiin adventtina 28.11.2021 Kiteen opistolla maittavan jouluaterian 

ja joululaulujen myötä.  Tuntui, että oltiin palattu normaaliaikaan! Syyskokouksen 

puheenjohtajana oli Teuvo Hukka. 

Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa www.keskikarjalandiabetes.net. Sivujen 

päivityksen sisällöstä on huolehtinut puheenjohtaja ja tekniikasta Jesse Tulilahti. 

Yhdistyksellä on myös omat Fb-sivut mutta liikenne siellä on hiljaista. Jäsenkirjeet on 

julkaistu nettisivuillamme. 

Teatteriretki järjestettiin Tohmajärven kesäteatteriin, osallistujia oli yhteensä 10. 

Eeva Kinnusen vetämä liikuntaryhmä toimi syksyllä samoin kuin Tiina Timosen 

ohjaama vesijumppa. Kiteen Lions Keisarinnat järjestivät Diabetes-kävelyn 

Kiteenjärven rannan puistikkoon Ilmarinsentien varressa pe 8.10.2021 klo 16-18. 

Muutaman hallitusaktiivin kanssa kerroimme diabeteksen hoidosta. Osallistuimme 

myös Kesälahden City Mahaton -tapahtumaan 27.8.2021.  

Hallituksen kokouksessa 6.10.2021 valitsimme edustajaksemme Keski-Karjalan 

yhteiseen vammaisneuvostoon varapuheenjohtaja Arto Luukkaisen ja 

varaedustajaksi Matti Pitkäsen.  

Keski-Karjalan Diabetesyhdistyksen hallitus 23.helmikuuta 2022                                                                               

Matti Perälä, puheenjohtaja 

 


