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Säynätsalon Sanomat

torstai 12.4.

Vipinää
Apteekilla
Lääkehoidon
päivänä
Kyllikki Koistinen ja Paavo Koistinen. Kuva Ilona Sorri.

Säynätsalon Apteekilla
vietettiin maaliskuun
lopussa Lääkehoidon
päivää.

Kuvassa vasemmalta lukien yksi päivän emännistä Ilona Sorri, Keski-Suomen
diabetesyhdistyksen Harri Nieminen, Suomen Inkon pj. Kyllikki Koistinen, apteekkari
Anne Sorri, Suomen Potilasliiton pj. Paavo Koistinen, farmaseutti Johanna Lehtimäki ja
tekninen työntekijä Henna Helkala.

Suomen Inkon ry:n puheenjohtaja Kyllikki Koistinen (vas) ja Arja Ikonen kävivät vilkkaan
keskustelun lääkehoidosta. Kuva Paavo Koistinen.

– Meillä vieraili noin 130
henkeä eli päivä oli todella onnistunut. Jaoimme
muun muassa lääkekortteja
ja puhuimme kortin tärkeydestä. Lisäksi asiakkaat
saivat tietoa diabeteksesta,
inkontinenssin hoidosta ja
Potilasliiton toiminnasta.
Erityiskiitos Potilasliiton
Paavo Koistiselle, Suomen
Inkon ry:n Kyllikki
Koistiselle ja Keski-Suomen
diabetesyhdistyksen Harri
Niemiselle osallistumisesta
päivään, apteekkari Anne
Sorri kiittelee.
Paavo Koistinen kertoi iloisesti yllättyneensä kävijöiden
runsaudesta.
– Monella isommalla
paikkakunnallakaan ei ole
ollut läheskään näin paljon porukkaa liikkeellä.
Ilahduttavaa oli myös se,
että keskustelu virisi vilkkaana ja miehetkin kävivät
päivän aikana paljon jutelemassa mieltä askarruttavista
aiheista.
Voin rehelliesti sanoa, että
Säynätsalon apteekin päivä
oli poikkeuksellisen onnistunut. Tuen tarve on tärkeää,
olipa kyse lääkkeiden käyttöön liittyvistä aiheista tai
vertaistuesta.
TARJA RUUSKA

Puheenjohtaja Ahti Ruoppila korostaa, että työväenyhdistyksen tilinpäätösten viivästymiseen ei liity mitään
dramaattista – muutamat rakentamisen rahoitukseen
liittyvät ARA:n paperit ovat olleet vähän myöhässä.

Työväenyhdistyksen
tilit jatkokokoukseen
Säynätsalon Työväenyhdistys joutuu jatkamaan kevätkokoustaan
24. huhtikuuta.
23.3. Kalle-salissa pidetty kevätkokous keskeytyi, koska yhdistyksen
tilinpäätös, toimintakertomus ja edellisten
tarkastus ei ehtinyt
kokoukseen mennessä
riittävän valmiiksi.
– Ei siinä mitään kummallisempaa ollut. Lähinnä Iltatuulen
kiinteistöjen rahoitusta koskevat
raportit ARA:sta tulivat sen verran myöhään, että päätimme antaa
tilintarkastajille aikaa syventyä asioihin, STY:n puheenjohtaja Ahti
Ruoppila tilannetta kuvailee.
Työväenyhdistys pitää vuosittain
kaksi yleiskokousta: kevätkokouksessa sääntöjen mukaan käsitellään
edellisen vuoden toimintakertomus
ja tilinpäätös, syyskokouksessa budjetoidaan ja suunnitellaan tulevaa
sekä valitaan yhdistyksen johto.
Yksi käsiteltävä asia tulevissa
kokouksissa – mahdollisesti jo
kevätkokouksen jatkokokouksessa – on STY:n ehdokasvalinta
lähestyviin vaaleihin. Tulossa on
syksyn mahdolliset maakuntavaalit
sekä ensi kevään eduskuntavaalit.
Eduskuntavaaleihin yhdistys on
nimennyt jo ehdokkaakseen puheenjohtajansa Ahti Ruoppilan.
Syksyllä järjestetään myös seurakuntavaalit, joissa perinteisesti on
paikallisia ehdokkaita.

Eläkkeensaajilla
sävyisä kevätkokous

Keskustelujen lomassa maistui myös kahvi. Kävijöitä päivän aikana oli 120-130 henkilöä. Kuva Paavo Koistinen.

Säynätsalon Eläkkeensaajien kevätkokouskessa tilit ja toimintakertomus sekä niihin liittyvät päätökset
hyväksyttiin yksimielisesti – talo-

utta on hoidettu asiantuntevasti.
Kokouksen vierailijana kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoi
hyviä uutisia myös kaupungin
taloudesta – verotuloja on saatu
ennakoitua enemmän ja velkojakin
pystytty lyhentämään.
Kaupunginjohtaja keskusteli eläkkeensaajien kanssa
myös Säynätsalon palveluista.
Kokemukset ulkoistetusta terveyspalvelusta ovat olleet pääosin
myönteisiä; lääkäriin on päästy
tarvittaessa ja kohtuullisessa ajassa.
– Tärkeintä olisi, että säynätsalolaiset käyttäisivät paikkakunnan
palveluita – terveysasemaa, apteekkia ja myös muita kaupallisia palveluita. Vain siten niiden tarve pystytään osoittamaan, toteaa STY:n varapuheenjohtaja ja Eläkkeensaajien
jäsensihteeri Kalevi Venäläinen.

Piekäinen
pilkkimestariksi
Eläkkeensaajat vietti ulkoilupäiväänsä Juurikassa 3.4. pilkkikilpailun merkeissä.
Jäälle kaloja narraamaan nokipannukahvien ja makkaransyönnin
lomassa uskaltautui toistakymmentä yhdistyksen jäsentä.
Tuloksia:
Naiset:
1. Tuula Kokkonen 1030 g,
2. Paula Tuomi 420 g
Miehet:
1. Kalevi Piekäinen 1280 g,
2. Seppo Rauhaluoto 1190 g,
3. Erkki Minkkinen 880 g,
4. Toivo Ylönen 650 g,
5. Reijo Kokkonen 355 g,
6. Keijo Tuomi 310 g
Ison kalan kilpailu
Naiset Tuula Kokkonen Ahven n.
15 cm, miehet Seppo Rauhaluoto
Särki n.15 cm.
Tulevista tapahtumista uusien
jäsenten kahvitilaisuutta vietetään
17.4. klo 13. Kahvittelun lomassa
pelataan bingoa.

