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TOIMINTATIEDUSTELU 2020 

Vaikka viime vuoden toiminta jäi koronapandemian vuoksi suunniteltua vähäisemmäksi, niin 

totuttuun tapaani liitto kokoaa tiedot viime vuoden toiminnasta. Ohjeet tiedustelun täyttämisestä 

on tulleet järjestötiedotteessa. Tiedustelun pääsee täyttämään myös 

https://sydan.fi/yhdistyspalvelu/artikkeli/jarjestopuolen-tarkea-tiedote-sydanyhdistyksille/  

 

PIIRIN RYHMÄT 

Keskiviikon kuntojumppa aloitetaan heti kun koronatilanne helpottaa sen verran, että 

kaupungin liikuntatilat avautuvat. Näillä näkymin helmikuun puolivälin jälkeen. Jumppaa 

järjestetään keskiviikkoisin klo 10.05-10.50. Vuoden aikana järjestetään kolme Verkkopuntari-

painonhallintaryhmää. Ensimmäinen ryhmä alkaa 8.2. klo 15.00. Ryhmä toteutetaan kokonaan 

etänä. Lisätietoa Verkkopuntarista https://www.verkkopuntari.fi/valmennukset/.  

 

JÄSENJÄRJESTÖAVUSTUS YHDISTYKSILLE 

Stea on myöntänyt Kymenlaakson Sydänpiirille 7000 euroa avustusta. Piiri jakaa avustuksen 

kaikille yhdistyksille samoin perustein kuin kahtena edellisenä vuotena. Avustuksen määrä on  

1000 euroa/yhdistys. Avustusta varten yhdistysten on tehtävä anomus ja siirtosopimus (liitteeksi 

toimintasuunnitelma ja talousarvio avustettavalle vuodelle) maaliskuun loppuun mennessä ja 

tilitys sen jälkeen, kun avustettava toiminta on toteutettu, viimeistään kuitenkin 15.12. 

Tilitykseen liitteeksi kuittikopiot sekä avustettavan vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös. 

Yhdistysten puheenjohtajille lähetetään avustukseen liittyvät lomakkeet ja ohjeistus. Lomakkeet 

ovat myös Teamsissa, Kymenlaakson sydänyhdistykset tiimin tiedostoissa. Kirjautumalla 

Teamsiin yhdistyksen sydan.fi-tunnuksilla pääsee sydänyhdistysten tiimiin. Jos haluat tiimiin 

omalla sähköpostiosoitteellasi, niin ilmoita asiasta sydänpiiriin. 

 

YHDISTYSTEN INTERNET-SIVUT UUDISTUVAT KEVÄÄN AIKANA 

Osana Sydänliiton internet-sivujen uudistamista uudistuvat myös yhdistysten ja piirien internet-

sivut kevään aikana. Yhteystiedot, tapahtumat ja uutiset päivitetään edelleen Killan kautta, mutta 

verkkosivut päivitetään jatkossa uudella tavalla. Kuten Kiltaan, Teamsiin ja O365-sähköpostiin, 

niin jatkossa myös internetsivujen päivitykseen kirjaudutaan yhdistyksen sydan.fi-tunnuksella. 

 

KOULUTUSTA JA YHDISTYSTEN VÄLISTÄ VERKOSTOITUMISTA 

Yhdistyksiä koulutetaan käyttämään digitaalisia sovelluksia (Teams, Kilta, uudet internet-sivut, 

O365 sähköposti). Koulutusta voidaan toteuttaa pienissä ryhmissä turvavälit huomioiden. 

Ilmoitelkaa piiriin, koska haluaisitte yhdistyksellenne koulutusta järjestettävän, niin sovitaan 

ajankohta ja paikka. Osallistujilla mielellään omat tietokoneet mukaan.  

Yhdistysten yhteinen yhdistyskoulutuspäivä peruuntui viime vuoden maaliskuulta ja se on 

tarkoitus järjestää syksyllä. 

Yhdistystoimijat voivat osallistua Kymenlaakson sydänyhdistysten yhteisiin Teams-tapaamisiin, 

joiden tarkoituksena on vaihtaa toimintaideoita, kehittää yhdistysten toimintaa sekä vahvistaa 

toimijoiden digiosaamista. Vuoden ensimmäiset Teams-tapaamiset ovat ma 25.1. klo 15.00 ja ke 

17.2. klo 15.00. Kutsut näihin tapaamisiin lähetetään erikseen. Jollet ole saanut kutsua, niin 

laitathan viestiä sydänpiiriin. 

 

TAPAHTUMIA 

Ohessa piirin tapahtumakalenteri sekä 

tapahtumakalenterista jäsenversio esim. 

yhdistysten toimintatiedotteiden yhteydessä 

jaettavaksi. Sydänliiton verkkoluennoille pääset 

www.sydan.fi/verkkoluennot.  

 

 

Hyvää vuoden alkua! 
t. Tarja                       

 
  Kymijoki, kuvaaja Tapani Keppo 
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