
Kävelyä, hevosenkengän heittoa, pyöräilyä, laavuretkiä ja 

saunatapahtumia ….. tätä on yhdistyksen kesä       ja ennen kesää 

vietetään monipuolista ohjelmaa sisältävä sydänviikko       

 

Sydänyhdistysten sisällä tapahtuva kerho/ryhmätoiminta jää pian kesätauolle. Koko 

toiminta ei kuitenkaan jää tauolle, vaan siirtyy ulos       Erilaiset kävelytapahtumat ovat jo 

kalentereissa, luontoon tehtävät retkikohteet ovat jo hyvin suunniteltu, samoin laavu- ja 

pyöräilytapahtumat. Hevosenkengän heiton harjoituspäivät kuuluvat yhdistysten 

kesätoimintaan. Näissä tapahtumissa syntyy paljon kivoja kohtaamisia ja toivottavasti 

tapahtumat houkuttelevat myös uusia ihmisiä ja uusia jäseniäkin saataisiin.  

Piiri järjestää vuosittain syksyllä yhdessä paikallisyhdistyksen kanssa syysretki-illan ja 

hevosenkengän heiton kilpailut. Tämä perinne on jatkunut jo kymmeniä vuosia. Mikä 

yhdistys haluaa toimia yhdessä piirin kanssa tapahtuman järjestäjänä tänä vuonna? 

Toivon halukkuuden ilmoittamista 2.6. mennessä toimisto.lpr@sydan.fi-sähköpostiin. 

Retkipäivän ajankohdaksi on suunniteltu ti 30.8. klo 15 alkaen. 

Retkiä ovat järjestäneet: 2021 Ruokolahti, 2020 korona esti, 2019 Rautjärvi-Simpele, 2018 

Joutseno, 2017 Imatra, 2016 Lemi, 2015 Parikkala, 2014 Luumäki, 2013 ei järjestetty, 2012 

Lappeenranta, 2011 Joutseno, 2010 Taipalsaari, 2009 Imatra, 2008 Savitaipale, 2007 

Ylämaa. 
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Sydänrannassa, Vaalimaantie 2383, on siivoustalkoot ma 30.5. klo 12 alkaen. Osallistujilta 

toivotaan omat haravat mukaan ja ainakin yksi moottorisaha tarvitaan. Rannan 

läheisyydessä olevalla parkkipaikalla on kaatunut kuusi. Talkoiden yhteyshenkilö on Olli 

Lehtolainen p. 044 323 9746 ja sähköposti eino.lehtolainen@gmail.com. 

 

Vapaaehtoisten ryhmänvetäjien ja tukihenkilöiden työnohjauksellinen tsemppipäivä 

järjestetään Imatran kylpylässä ti 14.6. 2022. Tästä on lähetetty kohderyhmälle tietoja, 

joten ei velvoita yhdistyksiltä toimenpiteitä. Tsemppipäivä on yhdistyksille ja osallistujille 

maksuton. 

 

Tärkeää tiedottamiseen liittyvää! Syyskauden toiminnan tiedot, ryhmät, kerhot, retket 

jne. kootaan tuttuun tapaan elokuun lehti-ilmoitusta varten. Yhdistyksiä pyydetään 

ilmoittamaan em. tiedot Katille (kati.palviainen@sydan.fi) 23.6.2022 mennessä. Tiedoissa 

tulee näkyä tapahtuman nimi, paikka, kellonaika ja yhteyshenkilön tiedot. 

 

Elokuussa on jo perinteeksi muodostunut yhdistysten kesätorikiertue Etelä-Karjalan 

Omaishoitajan luotsaamana. Yhdistyksiä pyydetään 23.6. mennessä ilmoittamaan 

osallistumisesta oman alueen toritapahtumaan Katille (kati.palviainen@sydan.fi).  

 
 
Kesätorikiertue elokuu 2022 
To 4.8.      klo 10-12  Joutsenon tori 
Pe 5.8.      klo 10-12         Lappeenrannan kauppatori 
Ti  9.8.       klo 10-12        Taipalsaaren jäätelökioskin edusta? 
Ke 10.8.    klo 10-12        Parikkala, S-marketin edusta? 
To 11.8.    klo   9-11        Rautjärvi, Simpeleen tori 
Pe 12.8     klo 10-12          Luumäki, Taavetin tori 
Ke 17.8.    klo 10-12        Imatrankosken tori, Imatra 
Pe 19.8     klo 10-12         Savitaipaleen tori 
Ti 23.8.     klo 10-12        Imatra, Vuoksenniskan tori,   
Ke 24.8.    klo 16- 18        Lemin iltatori 
Pe 26.8.    klo 14-16        Ruokolahden tori  
 

Tiedoksi myös, että Sydänpiirin toimisto on suljettu heinäkuussa. 

Tsemppiä sydänviikolle! 
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