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KYMENLAAKSON JA ETELÄ-SUOMEN SYDÄNPIIRIEN YHDISTYMISEN ETENEMINEN 

Etelä-Suomen ja Kymenlaakson Sydänpiirit yhdistyvät 1.1.2024. Periaatepäätös on tehty 

molempien yhdistysten syyskokouksissa marraskuussa 2023 ja lopulliset päätökset sekä 

toimintojen yhteensovittaminen ja käytännön yksityiskohtien sopiminen tapahtuvat vuoden 2023 

aikana. 

Tämän viestin liitteenä on tarkempi tiedote yhdistymisestä, jonka yhdistysten toivotaan 

käsittelevän omissa hallituksissaan sekä Kymenlaakson yhdistyksille Etelä-Suomen Sydänpiirin 

jäsenyyden hakemisen ohje. 

Yhdistyksillä on mahdollisuus vaikuttaa yhdistymisen käytännön asioihin aluepäivillä 4.2. 

Kouvolassa, jossa yhdistymistä käsitellään yhtenä aiheena. Lisäksi tarvittaessa järjestetään 

helmi-maaliskuussa yhdistysten kuulemistilaisuuksia hybridinä (osallistuminen paikan päällä tai 

etänä). Näiden tilaisuuksien ajankohdista sovitaan erikseen piirin toiminnanjohtajan kanssa. 

Piirin nimeksi on kaksi ehdotusta: Etelä-Suomen Sydänpiiri ry tai Etelä-Suomen Sydänalue ry. 

Yhdistymistyöryhmä haluaa kuulla nimiasiassa jäsenyhdistyksiä, voit äänestää piirin nimestä 

tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/piirinnimi. Piirien palveluja yhdistetään jo tänä 

vuonna. Aluepäivillä kuulet lisää, etäosallistujia mahtuu vielä mukaan. Aluepäivien ohjelma 

edellisessä yhdistystiedotteessa. 

 

HYVINVOINTIALUE TUTUKSI YHDISTYSTEN TOIMIJOILLE 1.2. 

Yhteistyössä Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen ja Kouvolan hyvinvointiyhdistysten kanssa 

järjestetään keskustelu- ja kuulemistilaisuus uudesta Kymenlaakson hyvinvointialueesta Kouvolan 

kirjaston auditoriossa 1.2. klo 17.00. Tilaisuuteen osallistuvat aluevaltuutetut Riikka Turunen ja 

Inka Häkkinen. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös Teamsilla https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjNlODk0MWYtN2EzNC00MDdjLTgxOGMtYjk0N2Q2ZTBjZjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22dd429c06-c156-4807-bcb5-f625e2b6e2e8%22%2c%22Oid%22%3a%229af45c1f-a300-489f-b383-
f55f9505ca76%22%7d 
 

SEPELVALTIMOTAUTIKAMPANJA HELMI-MAALISKUUSSA 

Sydänliitto on pikaisella aikataululla pistänyt pystyyn sepelvaltimotautikampanjan. Kampanjaan 

kuuluu some-sisältöjä sekä neljä etäluentoa. Jos yhdistykset haluavat hyödyntää luennot omassa 

toiminnassaan järjestämällä luentokatsomoja, niin siihen on mahdollista saada taloudellista tukea 

tilavuokriin ja ilmoituskuluihin. Tukea saadakseen yhdistys sopii asiasta etukäteen piirin kanssa.  

Verkkoluennot alkaen klo 18 seuraavasti:  
14.3. Osa 1/4: Sepelvaltimotauti - miten tutkitaan ja hoidetaan 2023? 
16.3. Osa 2/4: Ruoan rooli sepelvaltimotaudin hoidossa 
21.3. Osa 3/4: Sepelvaltimotaudin lääkehoito 
23.3. Osa 4/4: Liikunnan rooli sepelvaltimotaudin hoidossa 

 

KOULUTUSTA UUSILLE VERTAISTUKIHENKILÖILLE 17.-18.3. JA RYHMÄNVETÄJILLE  

21.-22.4. TAMPEREELLA 

Lisätietoa koulutuksista liitteenä. 

 
Kevään tapahtumia: 
1.2. Hyvinvointialue tutuksi, Kouvola 
4.2. Aluepäivät, Kouvola 
14.3. Ensitietokurssi, Kotka 

15.3. Ensitietokurssi. Kouvola 

7.-14.5. Sydänviikko 
11.5. Kauppatapahtuma Prisma Kouvola ja Kotka 
8.6. Vertaistukihenkilötapaamien, Hamina 

 

Hyvää alkanutta vuotta! 

t. Tarja   

 

P.S. Muistakaa hakea järjestötyöpalkintoa, haku 28.2. mennessä! 

https://sydan.fi/yhdistyspalvelu/artikkeli/jarjestotyopalkinto/       
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