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tama minuutti. Vas-

taukset antavat kui-

tenkin meille yhdis-

tyksen hallituksessa 

tärkeää tietoa jäse-

nistöstämme. Jäsen-

kyselyn vastaukset, 

yhteydenotot ja pa-

lautteet joita saam-

me, ovat hyvin tär-

keitä ja niiden avulla 

löydämme asioita, 

joita meidän tulisi 

ajaa ja joihin mei-

dän yhdistyksenä 

tulisi vaikuttaa. 

Koulutuspäivien pa-

lautteiden perusteel-

la taas rakennetaan 

seuraavia koulutus-

päiviä. Toimivan, 

aktiivisen yhdistyk-

sen takana on aina 

kantaaottava jäse-

nistö, ilman sitä 

olemme täysin tur-

hia.  

Joten, ollaan aktiivi-

sia, kouluttaudu-

taan, pidetään itses-

tämme ja potilais-

tamme huolta ja ta-

vataan Tampe-

reella huhtikuus-

sa! 

Vuosi on taas vaih-

tunut ja on uuden 

suunnittelun aika. 

Talvi antoi odottaa 

itseään pitkään ja 

minua hymyilytti 

työpaikkani kahvi-

huoneessa kun en-

simmäisten lumisa-

de ja pakkaspäivien 

aikana joku hoitajis-

ta totesi jo iloisesti 

että kohta tulee ke-

vät.  

Vuodenvaihde on 

lupausten ja uuden 

suunnittelun aika. 

Se pieni hetki ennen 

kuin taas ”sitku” 

ajattelu valtaa mie-

len. 

Nyt on viimeistään 

aika suunnitella ke-

vään lomia ja koulu-

tuksia. Diabeteshoi-

tajien koulutuspäi-

vät pidetään huhti-

kuun alussa Tampe-

reella. Koulutuspäi-

vien monipuolinen 

ohjelma on valmis-

tunut ja on ollut 

nähtävissä yhdistyk-

sen verkkosivuilla. 

Toivottavasti mah-

dollisimman moni 

innostuu päivistä ja 

ilmoittautuu mu-

kaan.  

Stipendit FEND:n on  

haettavissa ja vuo-

den diabeteshoitajaa 

Benecol-stipendin 

muodossa pääsee 

myös ehdottamaan. 

Apurahatoimikunta 

odottaa postia.  

Apurahatoimikunta 

odottelee myös sti-

pendi- ja apuraha-

anomuksia. Näistä 

kaikista löytyy lisä-

tietoa tämän jäsen-

kirjeen sivuilta.  

Verkkosivuilla on 

ollut jäsenkysely. 

Vastauksia siihen on 

tullut vähän ja siksi 

jatkoimmekin vasta-

usaikaa. Kysymyk-

set ovat helppoja ja 

aikaa vastaamiseen 

ei mene kuin muu-

Pääkirjoitus 

Tässä 

numerossa: 

Ilmoittautumi-
nen Tampe-
reelle ja koulu-
tuspäivien 

2 

Vuosikokous-
kutsu 

2 

Vuoden diabe-
teshoitaja, 
posterinäyttely 
ja FEND sti-

3 

Chancing Dia-
betes hoitaja, 
jäsenmaksu, 
apurahat ja 
mahdollisuus 
hallitustyös-

3 

Jäsenkysely, 
koulutuskalen-
teri 

4 Ritva Simonen 

puheenjohtaja, Diabeteshoitajat ry 
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Koulutuspäiville ilmoit-
taudutaan aikaisempien 

vuosien tapaan sähköi-
sen ilmoittautumislinkin 

kautta: 
 

http://
www.prospectum.fi/

eventos/smtevents/
event/DH2013osall/

registration  

 

 

Linkkiin pääset hel-
poimmin Diabeteshoita-

jat ry verkkosivuilta 
www.diabeteshoitajat.fi

ja etusivulta koulutus-
päivät 2014. 

Koulutuspäivien ohjel-

ma on tässä kirjeessä 
sekä verkkosivuilla. 

Ilmoittautuminen Tampereen koulutuspäiville 3.-4.4.2014 

Diabeteshoitajat ry vuosikokous pidetään 
torstaina 3.4.2014 kello 16.00 Tampere 

talon pienessä salissa. 
 

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita vuosiko-
koukseen! 

Jäsenet:  kaksi päivää 
250 euroa ja yksi päivä 

150 euroa. 
Ei- jäsenet: kaksi päivää 

290 euroa ja yksi päivä 
170 euroa. 

 

Näiden lisäksi jokainen 

vastaa majoitus- ja matka-

kuluistaan.  

MUISTA 

ILMOITTAUTUA 

ENNEN 

3.3.2014! 

Kutsu vuosikokoukseen! 

Koulutuspäivien hinnat 

Hotellit: 

Sokos Hotel Ilves Tampere  

Yhden hengen huone 145 eur/ vrk 
Kahden hengen huone 150 eur/vrk (75 eur/

hlö) 

Sokos Hotel Villa Tampere 

Yhden hengen huone 135 eur/vrk 
Kahden hengen huone 140 eur/vrk (70 eur/

hlö)  
 

Hotellin varaaminen onnistuu saman ilmoit-
tautumislinkin kautta! 

http://www.prospectum.fi/eventos/smtevents/event/DH2013osall/registration
http://www.prospectum.fi/eventos/smtevents/event/DH2013osall/registration
http://www.prospectum.fi/eventos/smtevents/event/DH2013osall/registration
http://www.prospectum.fi/eventos/smtevents/event/DH2013osall/registration
http://www.prospectum.fi/eventos/smtevents/event/DH2013osall/registration
http://www.diabeteshoitajat.fi
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Sanofi Diabetes lahjoittaa myös tänä vuonna koulutusstipen-
din, jolla kolme diabeteshoitotyötä tekevää hoitajaa voi osallis-

tua 12.-13.9.2014 Wienissä, Itävallassa pidettävään FEND-
kongressiin.  Stipendin saajalla tulee olla kokemusta vähintään 

5 vuotta diabeteshoitotyöstä. Lähetä vapaamuotoinen hake-
mus 15.3.2013 mennessä osoitteella tiiu.aug@hel.fi. Laita ha-

kemukseen selvästi FEND stipendi 

Lisätietoa tämän jäsenkirjeen liitteessä. 

 

Fend stipendi 

TAMPERE TALON 

POSTERISEINÄK-

KEEN KOKO ON 1M 

X 1,25 M! 

Tampereen koulutuspäivillä 3.-4.4.2014 on perintei-
seen tapaan mahdollista esitellä tutkimus- tai kehit-

tämishankkeita posterinäyttelyssä.  

 

Kutsumme yhden esittelemään posteriaan suullisesti 

torstaina 3.4.2014 kello 12.00-12.15 

Mikäli haluat tuoda koulutuspäiville posterisi, lähetä 

lyhyt yhteenveto posterisi sisällöstä osoitteeseen tie-
dotus@diabeteshoitajat.fi 21.3.2014 mennessä. 

 

Koulutuspäivien posterinäyttely 

Taas on aika ehdottaa vuoden 2014 diabeteshoitajaa. 
Diabeteshoitajat ry on perinteisesti palkinnut ansioitu-

neen diabeteshoitajan koulutuspäivien yhteydessä Rai-
sion lahjoittamalla Benecol –stipendillä. 

Kuka olisi arvonimen ansainnut? Tee vapaamuotoinen 
ehdotus diabeteshoitajat ry hallitukselle 14.3.2014 

mennessä. Laita ehdotukseesi sekä omasi että ehdot-
tamasi henkilön tarkat yhteystiedot ja lähetä osoitteel-

la tiiu.aug@hel.fi 

Hallitus valitsee vuoden diabeteshoitajan saapuneiden 

ehdotusten joukosta. 

Kenestä vuoden diabeteshoitaja? 

mailto:tiedotus@diabeteshoitajat.fi
mailto:tiedotus@diabeteshoitajat.fi
mailto:tiedotus@diabeteshoitajat.fi
mailto:tiiu.aug@hel.fi
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Diabeteshoitajat ry myöntää jäsenilleen apurahoja sekä tun-
nustusapurahoja. Hakuohjeet sekä myöntämisen perusteet 

löydät tarkemmin www.diabeteshoitajat.fi -> toimikunnat -> 
apurahatoimikunta. 

Valitettavasti emme myönnä apurahoja omille koulutuspäiville. 

JÄSENMAKSULLA 

SAAT DIABETES 

SEKÄ DIABETES JA 

LÄÄKÄRI LEHDET! 

Diabeteshoitajat ry vuoden 2014 jäsenmaksua var-
ten on tilisiirtolomake jäsenkirjeen liitteessä.  

Jäsenmaksun suuruus vuonna 2014 on 30 euroa. 

Jäsenmaksu 2014 

Novo Nordisk ja hoitajaAkatemia palkitsevat yhden 
nuoren diabeteshoitotyön kehittäjän (Changing Diabe-

tes® –hoitajan) FEND-stipendillä. Tarkemmat hakuoh-
jeet tämän jäsenkirjeen liitteessä. 

Chaincing diabetes –hoitaja 

Kiinnostaako hallitus– tai toimikuntatyöskentely? 

Apurahat ja stipendit 

Diabeteshoitajat ry hallituksen paikkoja vapautuu Tampereen 
vuosikokouksessa. Kiinnostaako Sinua hallitustyöskentely ja 

sitä kautta vaikuttaminen diabeteshoitotyön kehittämiseen? 
Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä tiedotus@diabeteshoitajat.fi 

Voit myös ilmoittaa kiinnostuksesi Diabeteshoitajat ry työryh-
mätyöskentelyyn. 

http://www.diabeteshoitajat.fi
mailto:tiedotus@diabeteshoitajat.fi
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Koulutuskalenteri 2014 

Diabeteshoitajat ry edellisessä jäsenkirjeessä kerrottiin jäsenkyselystämme, 
joka oli avoinna verkkosivuilla joulukuuhun 2013. Saimme ikävä kyllä vain 17 

vastausta. Päätimme jatkaa vastausaikaa Tampereen koulutuspäiviin saakka. 
Pienen otannan perusteella voimme iloksemme todeta, että diabeteshoitajan 

kriteerit tunnetaan ja niitä on hyödynnetty arkityössä. Kyselyn mukaan työn-
antaja mahdollistaa keskimäärin 2-3 koulutuspäivää vuodessa. Määrä on hie-

man pienempi kuin aiemmassa jäsenkyselyssä. 

Kiitos kaikille kyselyyn tähän mennessä vastanneille. Ilmaisen osallistumisen 
Tampereen koulutuspäiville voitti Satu Aaltonen. Kyselyn linkki löytyy 

www.diabeteshoitajat.fi. Vastaukset ovat hallitukselle arvokkaita kehitettäes-
sä yhdistyksen toimintaa! 

Jäsenkysely 2013 

Mukavaa talvea kaikille, tavataan 

 Tampereella huhtikuussa! 

KOULUTUS OHJELMA 

Sairaanhoitajapäivät 27.-28.3.2014, Helsinki http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/

sairaanhoitajapaivat/ 

Kätilöpäivät 5.-6.5.2014, Hämeenlinna http://www.suomenkatiloliitto.fi/?

do=open&page=105 

FEND kongressi 12.-13.9.2014, Wien, Itävalta http://www.fend.org/node/114 

Seksuaalisuus painonhallinnassa 9.5.2014 klo 9-16, Hel-

sinki Messukeskus. Järj. Painonhallintaohjausyhdistys 

www.painonhallintaohjaus.fi 

Diabetesliiton ammattilaisten koulutukset http://www.diabetes.fi/

kuntoutus_ja_koulutus/

ammatillinen_koulutus/

koulutukset_2014 

Vertaistuesta voimaa -seminaari diabeetikkolasten iso-

vanhemmille  

http://www.diabetes.fi/diabetesliitto/

yksi_elama/tapahtumia  

Diabeteshoitajat ry hallitus: 

Ritva,  Tiiu, Elli, Eija, Annikki Tiina ja Nina 

http://www.diabetes.fi/diabetesliitto/yksi_elama/tapahtumia
http://www.diabetes.fi/diabetesliitto/yksi_elama/tapahtumia

