KESKI-KARJALAN DIABETESYHDISTYS RY
JÄSENTIEDOTE
Puheenjohtajan tervehdys!
Kevät on jo hyvää vauhtia menossa kesää kohden. Uutena toimijana yhdistyksessä on alkuvuosi kulunut tutustuen Diabetesliiton ja oman yhdistyksen toimintaan. Liitollamme on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta meidän tukenamme. Liiton nettisivuilta diabetesliitto saa monipuolista ja uusinta tietoa myös oman arjen asioissa. Diabeteslehti myös välittää ajankohtaista asiaa jäsenillemme. 
Olemme kartoittaneet alueellamme toimivien järjestöjen tarjoamia kerho/liikuntaryhmien mahdollista kumppanuus toimintaa. Teemamme on liikunta ja ravitsemus.
Toivotan Teille hyvät jäsenemme Hyvää Vuoden jatkoa ja toiminnallista vuotta yhdistyksessämme.
Helmi Lappalainen
	HALLINTO
	Vuoden 2023 hallituksen yhteystiedot:
	Helmi Lappalainen 	puheenjohtaja, tiedottaja, kotisivuvastaava
			sh-posti helmi.lappalainen(at)kylanselka.fi
			puhelin 0500294217

	Airi Turunen		varapaheenjohtaja, tiedottaja, kotisivuvastaava
			sh-posti airiturunen(at)live.com
			puhelin 0405814010

	Kaija Halttunen	sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenasiat
			sh-posti kaija.halttunen1(at)luukku.com
			puhelin 0503072048

	Muut hallituksen jäsenet:		Varajäsenet:
	Mirja Asikainen		Toivo Koponen	
	Teuvo Hukka			Saara Karvinen
	Arto Luukkainen
	Meeri Ditiatieva
	Maahanmuuttajien yhteyshenkilö Meeri Ditiatieva				
	Jäsenmaksu on 2023 vuonna 17 € ja diebeslehti 15 €.

	TIEDOTUS
	Yhdistyksemme kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa.
	Ilmoitamme tapahtumista Koti-Karjalan järjestöpalstalla.
	Postitamme 1-2 jäsenkirjettä vuoden aikana.

	              Keski-Karjalan Diabetesyhdistys ry:n 
		     KEVÄTKOKOUS
	Rääkkylässä Marttalassa (kunnantalo) 20.3.2023 klo 13.00
	Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
	Kahvitarjoilu
	TERVETULOA!                      Hallitus
		

JÄSENEDUT
Jalkahoidoista alennus 10 €/kerran vuodessa.

Jäsenedun saa seuraavista jalkahoitoloista:
Marin Askelhoiva		Annen Jalkahoito		Ihanat Jalat
Kiteentie 14 A 82500  KITEE		Kiteentie 14 A 82500  KITEE		Kauppilantie 28
puh. 0408313880		puh. 0407234241		82360  ONKAMO						puh. 0447911117

Tarjan Jalkahoiva		Jalkahoito Mesikämmen		Hoitola Kanerva
Parooninpolku 2 as 2		Rääkkylän kunnantalo		Lyytinpolku 11
59800  KESÄLAHTI		82300  RÄÄKKYLÄ		82600 TOHMAJÄRVI
puh. 0401480026		puh. 0407215474		puh. 0401651654


LIIKUNTA JA KERHOTOIMINTA
KITEE
Vesijumppa Vespelissä tiistaisin klo 11 alkaen, ohjaajana Tiina Timonen
Kuntosali Korttelituvalla torstaisin klo 11 alkaen, ohjaana Eeva Kinnunen

KESÄLAHTI
Kesälahden palotalolla kuntosali perjantaisin klo 10-11. Kerran kuukaudessa käy ohjaaja Reijo Kovanen opastamassa laitteiden käyttöä. Yhteyshenkilö Arto Luukkainen puh. 0503708642.

RÄÄKKYLÄ
Kerhotoimintaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, sovimme yhdistyksemme osallistumisen kerhossa mukana oloon yhteyshenkilön kanssa. Maaliskuussa 14.3. olemme mukana ensimmäistä kertaa. 

TOHMAJÄRVI-VÄRTSILÄ
Jäsentemme toivomme osallistuvan muiden järjestöjen vetämiin tapahtumiin ja kerhoihin. Teuvo Karjalaisen kanssa on keskusteltu yhteistyöstä ja sovittu näin aluksi toiminnan aloittaminen.


TOIVOMME LIIKUNNALLISTA VUOTTA NÄIN EDISTÄÄKSEMME TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA!



TULEVIA TAPAHTUMIA

Hyvinvointitapahtuma keväällä, mukaan pyydetään asiantuntijoita kertomaan ravitsemuksesta ja liikunnan merkityksestä
	Teatteri/kesäretki muiden toimijoiden kanssa
Osallistutaan keväällä järjestöjen yhteiseen tapahtumaan Hutsissa 10.5
Lääkäri Kiminkisen luento 10.5 yhteistyönä muiden järjestöjen kanssa
Kiteen Terveyskeskuksella toimivan hyvinvointi pisteen hyödyntäminen
diabetes toiminnassa

			 
	
 
				 

