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Alavuden Seudun Diabetesyhdistys ry
Alavus – Kuortane 


Talvinen tervehdys kaikille yhdistyksemme jäsenille ja sivuilla vieraileville. 
Syyskokous on pidetty 21.11. Ensin kuitenkin lyhyt katsaus menneeseen vuoteen.
 Kesäkuun alussa kokoonnuimme Kirkkovuoren kodalle. Siellä paistettiin makkaraa ja juotiin kahvia. Mehuakin oli tarjolla. Parannettiin maailmaa. Meitä suosi aika mukava sää.  Satoi sen verran edellispäivinä että voimme pitää tulta myös ulkogrillissä. Meitä oli mukana 10 henkilöä. Ajatuksena oli että ainakin osan matkasta tultaisiin kävellen. Kaikki tulivat kuitenkin autolla. Tilaisuudessa arvottiin osanottajien kesken muutama palkinto. Pian tilaisuuden päätyttyä alkoi satamaan.
Kesäkuun lopulla teimme retken henkilöautoilla Ränssin Kievariin katsomaan näytelmää: Kaikki mulle heti. Esitys oli todella hyvä. Näyttelijät olivat hyviä. Ennen esitystä ruokailtiin. Ruoka oli hyvää ja monipuolista. Valinnanvaraa oli runsaasti. Meitä oli kaikkiaan yli 30 henkilöä. Oikein hyvä näin. Kaikki olivat todella tyytyväisiä päivän antiin.
Syyskokous pidettiin 21.11.2014 Lounasravintola Rivassa Kuulantie 3 63300 Alavus. Kokouksessa  oli ilahduttavan runsaasti osanottajia 28 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aini Keski-Mattinen ja Riitta Penttilä. Vahvistettiin yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma jotka hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämässä muodossa. Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaisesti 10 € + liiiton osuus 7 €. Yhteensä 17 €. Allekirjoittanut valittiin yksimielisesti jatkamaaan yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana. Muita ehdotuksia ei ollut. Päätettiin pitää hallituksen jäsenmääränä 6 henkilöä. Hallitus jatkaa edellisessä kokoonpanossa: Puheenjohtajana allekirjoittanut, sihteerinä Marjatta Yliselä, varapuheenjohtaja Jorma Sepponen, jäsenasiainhoitajana allekirjoittanut, tiedottajana allekirjoittanut, hallituksen jäsen, matkavastaava ja kotisivujen hoitaja Tapio Linjala, muut jäsenet Anneli Heinonen, Sirkka-Liisa Saariaho ja Riitta Roth.  Rahastonhoitajana jatkaa Reijo Koivuniemi. Toiminnantarkastajina jatkavat Heikki Teppo ja Timo Korpi. Yhdistyksen asioista tiedotetaan kotisivuilla ja Viiskunta-lehdessä. 
Kokouksen yhteydessä luovutettiin Suomen Diabetesliiton myöntämät kultaiset ansiomerkit pitkäaikaisille aktiivisille toimijoille Reijo Koivuniemelle ja Tapio Linjalalle.
Diabetesliiton järjestösuunnittelija Terhi  Turunen valotti vähän liiton ensi vuoden tapahtumia. Diabetesliitto täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Siihen liittyviä tapahtumia on ensi vuonna useita. Niistä tulee enemmän tietoa myöhemmin.
Varsinaisen kokouksen jälkeen Diabtesliiton järjestösuunnittelija Terhi Turunen puhui aiheesta: Hoitosuunnitelma hyvän hoidon tukena. Jokaiselle pitkäaikaissairaalle pitäisi laatia hoitosuunnitelma yhdessä asiakkaan, lääkärin ja terveydenhoitajan kanssa.
Hallitus on pohtinut jo vähän ensi vuotta. Tulemme mahdollisesti järjestämään samantapaisen luontoretken kuin viime kesänä. Teatteriretki on taas suunnitelmissa ja mahdollisesti kulttuuriretki lähialueelle päivän retkenä. Tiedotamme tapahtumista sitten aikanaan kotisivuilla. Lisää ehdotuksia otamme mielellämme vastaan.
Kaikille oikein hyvää loppu- ja tulevaa vuotta. Toivotaan hyviä lenkkikelejä.
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