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Sydänpiirin terveysneuvontaja mittaustoiminta
Tunne arvosi
– mittauta ne säännöllisesti!
Etelä-Suomen Sydänpiiri toteuttaa terveysneuvontaa ja maksullisia terveysmittauksia apteekeissa, tapahtumissa
sekä tilauksesta työpaikoilla. Mittaukset
tehdään sormenpäästä otettavista verinäytteistä ja tulokset saa heti mukaan.
Mittaustilanteissa noudatetaan hygieenisiä varotoimia.

Mittauksiin sisältyy aina yksilökohtainen sydänterveyteen liittyvä neuvonta.
Kolesterolierittely (Kol, HDL, LDL,
Trigly) vaatii 10 tunnin paaston ja verensokerin mittaus 2 tunnin paaston. Mittaukset tarjotaan jäsenhintaan jäsenille
vain Sydänpiirin toimistossa (Oltermannintie 8, Helsinki). Tiedustelut ja ajanvaraus Päivi Ronkaiselta puh. 044 288 4393
tai paivi.ronkainen@sydanliitto.fi

TOIMENPIDE

HINTA

JÄSENHINTA
(vain piiritoimistolla)

VERENPAINE

4€

2€

13 €

11 €

39 €

30 €

HEMOGLOBIINI (Hb)

7€

5€

VERENSOKERI

7€

5€

PITKÄAIKAISVERENSOKERI (HbA1c)

28 €

24 €

KOLESTEROLI
HINNASTO PIIRITOIMISTOLLA
KOLESTEROLIERITTELY

Ajantasaisen mittauskalenterin löydät verkkosivuilta sydan.fi/etelasuomi

Mittaamme ainakin seuraavissa paikoissa virustilanteen salliessa:
Laajasalon apteekki

28.9. klo 9–15

YA/Iso omena

19.10. klo 9–13

YA/Keskusta

22.9., 20.10., 17.11. ja 15.12. klo 8–14

YA/Malmi

13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12. klo 9–15

YA/Töölö

7.9. ja 9.11. klo 8–13

YA/Viikki

6.9. ja 8.11. klo 8–12

Kampin palvelukeskus 2.9. ja 7.10. klo 10–13
Vuosaaren apteekki
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22.11. klo 8–14
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Vapaaehtoisen tarina
Jorma Huttunen on 74-vuotias Vantaan
Sydän Ry:n vapaaehtoinen. Sydänyhdistykseen hän liittyi jo työelämässä ollessaan, mutta aktiiviseksi vapaaehtoiseksi hän on lähtenyt eläkkeelle jäätyään.
Jorma toimii muun muassa yhdistyksen varapuheenjohtajana, sydändigiopastajana ja vertaistukihenkilönä. Uusin aluevaltaus ovat puhelut uusille jäsenille. Puheluissa toivotetaan uudet jäsenet tervetulleeksi ja jutellaan siitä, minkälaista toimintaa he haluaisivat tähän yhdistykseen.
”Palaute tervetuliaispuheluihin on ollut valtavan myönteistä. Usein ihmiset
ovat otettuja siitä, että yhdistyksessä
huomioidaan heidät,” kertoo Jorma.

Mitä vapaaehtoistyö
antaa sinulle itsellesi?
Se antaa suunnattomasti voimavaroja.
Vertaistukijana olo on lempihommaani ja oikeastaan suurin syy, miksi lähdin
sydänyhdistyksen toimintaan mukaan.
Tuntuu erittäin hyvältä, että on onnistunut ja osannut puhua oikeista asioista.
Miten sydänyhdistyksen
toimintaan voi lähteä mukaan?
Ensiksi pitää saada se kipinä lähteä mukaan toimintaan. Inspiraatiota kannattaa
lähetä etsimään Sydänliiton sivuilta. Siellä voi lukea yhdistystoiminnasta ja katsoa
olisiko siellä jotain, joka kiinnostaisi. Sen
jälkeen kannattaa soittaa paikallisen sydänyhdistyksen hallituksen jäsenille. Yhdistyksissä on osaavia henkilöitä, jotka
osaavat vastailla kysymyksiin, innostaa
ja kertoa toiminnasta enemmän.
Terveisiä niille, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoistoiminnasta
Vapaaehtoistoiminnasta saa niin hyvän
mielen, että se on se kaikista isoin juttu.
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Se on tärkeää hommaa ja siitä voi saada elämäänsä uutta sisältöä ja uusia ystäviä. Siinä sivussa saattaa huomaamatta korjata myös omia elämäntapojaan.
Valtaosa sydänyhdistystoiminnastahan on sellaista, johon voi vaan tulla ja
olla mukana kuten esimerkiksi luennot
tai ulkoliikunta. Toimintaan voi lähteä
pikkuhiljaa enemmän mukaan esimerkiksi apukäsiksi johonkin tapahtumaan.
Vapaaehtoistoiminnan ei ole tarkoitus
olla pakkopullaa.
Kannattaa siis tulla rohkeasti mukaan toimintaan. Me sydänyhdistyksessä olemme ihan tavallisia ihmisiä. Meitä
voi lähestyä milloin vaan ja minkälaisesta
asiasta tahansa. Voi kysyä ja jutella. Autamme kaikissa yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa.

Nurmijärven
Sydänyhdistys ry

Nurmijärven Sydänyhdistys

Nurmijärven Sydänyhdistys
Yhdistyksemme toimii monipuolisena
vapaaehtoisjärjestönä sydänpotilaiden
hyväksi. Se pyrkii edistämään terveitä
elämäntapoja. Järjestämme jäsenillemme sydänterveyteen liittyviä luentoja,
liikuntaa, virkistystoimintaa ja kulttuuriin
liittyviä retkiä.

Yhdistyksen toimipisteet
Sydänkammari (Kuokkalantie 2, Nurmijärvi)
Kokoonnumme joka toinen keskiviikko
klo 10–12. Kerhojen ajankohdat ovat seuraavat: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11.
ja 30.11. Yleensä kuukauden alussa omaa
ohjelmaa (tuolijumppa, verenpaineen
mittausta ja ohileikattujen ja pallolaajennettujen OHI-kerho. Kuukauden lop-

Nurmijärven Sydänyhdistys

pupuolelle pyrimme saamaan vierailijan
(Apteekkari Seitsemän veljeksen apteekki,
Etelä-Suomen Sydänpiiri, Hyvinkään
sairaalan sydänosasto). Tarkemmat
tiedot yhdistyspalstalla, jäsenkirjeessä
ja kotisivuilla.
Klaukkalan Sydänkerho (Tellosali, Kuonomäentie 2, Klaukkala) Kerho kokoontuu joka
toinen perjantai klo 10–12. Kerhopäivät:
16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja
9.12. Ohjelmassa Sydänliiton verkkoluentoja kuin myös asiantuntijavierailuja
Etelä-Suomen Sydänpiiristä ja Klaukkalan
uudesta apteekista. Tarkemmat ohjelmatiedot yhdistyspalstalla, jäsenkirjeessä ja
kotisivuilla.

Mittaukset ja
luennot
Kerran kuukaudessa mittaamme verenpaineita. Kolesterolimittauksissa teemme
yhteistyötä Etelä-Suomen Sydänpiirin ja
paikallisten apteekkien kanssa.

Liikunta
Liikunta kuuluu olennaisena osana yhdistyksen toimintaan. Sauvakävelylle lähdetään joka keskiviikko klo 10 Parkkimäen
poluille tai Krannilan liikuntapuistoon.
Klaukkalan Sydänkerhossa lähtö on klo
10. Jatkamme edelleen allasjumppaa
Rajamäen uimahallilla perjantaisin klo
14–14.30. Yhdistys hoitaa ohjaajan palkkion, jokainen maksaa itse sisäänpääsyn.

Kehonhuoltoharjoitteet jatkuvat tiistaisin
klo 13–14 Tello-salin budotilassa alkaen
6.9., lisätietoja Tuula Niemiseltä. Kuntosalivuorot alkavat syyskuussa. Elokuussa
selviää paikka: jatketaanko Kirkonkylässä
vai aloitetaanko Klaukkalassa.

Luento
uniapneasta
Yhteistyössä Nurmijärven opiston ja
Nurmijärven Hengitysyhdistyksen kanssa järjestämme Kuorsaus ja uniapnea
-luennon tiistaina 6.9. klo 18–19.30 Nurmijärven kunnanviraston valtuustosalissa.
Luennoitsijana Miikka Peltomaa. Koska
luento kuuluu Nurmijärven opiston opinto-ohjelmaan, ilmoittautuminen tapahtuu
opiston kautta.

Nurmijärven Sydänyhdistys

Kulttuuri
Järjestämme syksyn aikana kulttuuriretkiä.
Kohteina voivat olla musiikki, elokuva tai
teatteri. Toteutamme näissä jäsentemme
toiveita.

Hallitus 2022
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii
Seppo Tilander. Hallitukseen kuuluvat
Aarno Alén, Risto Komulainen, Terhikki

Nurmijärven Sydänyhdistys

Koskinen, Tuula Nieminen, Mari Toiviainen
ja Heljä Vuorimies sekä varajäsenet Riitta
Siikjärvi ja Terttu Pietilänaho.
Nurmijärven Sydänyhdistyksen jäsenmaksu on ensimmäiseltä perheenjäseneltä
22 euroa ja toiselta perheenjäseneltä 16
euroa. Jäseneksi voi liittyä jokainen sydänterveydestä kiinnostunut henkilö, ei
edellytetä siis sydämeen liittyvää sairautta.
Yhdistyksen sääntöjen mukainen syyskokous pidetään marraskuun lopussa
erikseen ilmoitettavana päivänä.

Vapaaehtoiseksi sydänyhdistykseen
Sydänyhdistyksessä voit harrastaa monella tavalla! Valittavana on erilaisia kerhoja, liikuntaryhmiä, retkiä ja luentotilaisuuksia verkossa tapahtuvaa toimintaa unohtamatta. Yhdistyksen toiminta
on toimintaa toteuttavien vapaaehtoistensa näköistä, joten harrastusvalikoima
vaihtelee yhdistyksestä riippuen.
Tahtoisitko sinä ottaa seuraavan askeleen sydänyhdistyksen jäsenyydessä kannattajasta tai osallistujasta toimijaksi? Yhdistyksessä voi olla tarve kerhon
vetäjälle, liikuntaryhmän ohjaajalle, kah-

vinkeittäjälle, verkkosivujen päivittäjälle, sosiaalisen median taiturille, sihteerille tai vaikka puheenjohtajalle. Kaikessa yhdistystoiminnassa tukena on hyvä
paikallinen porukka, osoitteen sydan.fi/
yhdistyspalvelu kattava tietopankki, sivustolle sydan.fi/etelasuomi/yhdistyksille koottu materiaali sekä Etelä-Suomen
Sydänpiirin ammattilaiset. Ota yhteyttä lähimpään sydänyhdistykseesi (yhteystiedot löydät tästä esitteestä) ja tule
mukaan toimimaan.

Sinustako vertaistukija?
Sydänyhdistystoiminnan ydin on vertaistuki. Oman kokemuksen jakaminen auttaa toista saman kokenutta, ja
kuuntelijana pystyy samaistumaan toisen saman kokeneen syvimpiin tuntoihin. Vertaistukea saa ja voi antaa lähes
kaikessa yhdistyksen toiminnassa ihan
huomaamattaankin, mutta Sydänliitto
myös kouluttaa vapaaehtoisia vertaistukijoita tärkeään tehtäväänsä. Koulutettu vertaistukija voi toimia vertaise-

na mm. terveydenhuollossa, Sydänliiton
kursseilla, vertaistukiryhmissä tai esiintyä vertaistukijana erilaisissa julkaisuissa. Toiminnassa on koko ajan tarve uusille vertaistukijoille. Seuraavat vertaistukikoulutukset ovat 2.–3.9. Helsingissä,
30.9.–1.10. Jyväskylässä sekä kolmipäiväisenä iltakoulutuksena verkossa (27.10.,
3.11. ja 10.11). Lue lisää sydan.fi/vertaistuki tai soita vertaistukivastaava Marika
Vänskälle (puh. 040 723 4320).
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Sydändigineuvonta
Sähköiset terveyspalvelut kehittyvät, ja
yhä enemmän tietoa ja palveluita löytyy
verkosta. Sydändigineuvojamme opastavat niiden löytämisessä ja käytössä.
Opastajat antavat apua myös älylaitteen tai tietokoneen hankintaan ja hallintaan. Saat ilmaista opastusta vapaaehtoisilta digiopastajiltamme niin mon-

ta kertaa kuin tarvitset.
Opastusta järjestetään yhdistysten tilaisuuksissa, sekä ajanvarauksella:
Postitalon Sydänpisteellä (Elielinaukio 2G, HUS-poliklinikka) keskiviikkoisin
klo 10–13
Ajanvaraukset sydanpiste@sydanliitto.fi tai puh. 050 513 3212

Sydändigiopastajaksi
Sydändigiopastajaksi on mahdollista opiskella verkossa itseopiskelumateriaalin
avulla. Materiaali on suunnattu uusille digiopastajaksi haluaville, mutta sopii myös
tietojen kertaamiseen ja päivittämiseen
jo opastajakoulutuksen käyneillekin.
Etelä-Suomen Sydänpiiri tukee sydändigiopastajia koulutuksen jälkeen etäja lähitapaamisten muodossa sekä jaka-

malla päivitettyä digitietoa. Teams-tapaamisia sydändigiopastajille järjestetään neljästi vuodessa.
Mikäli sydämesi sykkii digiasialle, tutustu opintomateriaaliin ja tule tekemään hyvää muiden digiopastajien kanssa! Lisätietoa ja itseopiskelumateriaali:
sydan.fi/etelasuomi/sydandigi

Sydänyhdistys365 -hanke
yhdistysten tukena
Sydänyhdistys365 -hankkeen kantava teema on uusimaalaisen sydänyhdistystoiminnan pitäminen elinvoimaisena muuttuvista olosuhteista huolimatta.
Sydänyhdistykset ovat uusien haasteiden edessä toimintaympäristön sähköistyessä, sekä yleistyneiden etäluentojen ja
etäkokousten kanssa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoituksella Sydänpiiri helpottaa sydänyhdistysten
haastetta tarjoamalla yhdistysten käyttöön nykyaikaiset työvälineet sekä kädestä pitäen opastuksen niiden käyttöön
ja hyödyntämiseen sydänyhdistystoiminnan toteuttamisessa. Lisäksi neuvomme
yhdistysten tilaisuuksissa yhdessä sydän12

digiopastajien kanssa, miten etätoimintaan on jokaisen mahdollista osallistua
omalla digilaitteellaan. Tietysti etätoiminnan rinnalla toteutetaan koko ajan
myös kasvokkain tapahtuvaa toimintaan.
Etätoiminnan sisältöjen keskiössä ovat
sepelvaltimotaudin ehkäisy ja omahoito,
jotka ovat aina ajankohtaisia aiheita niin
nykyisille kuin tulevillekin sydänyhdistysten jäsenille.
Tutustu hankkeeseen tarkemmin sivulla sydan.fi/etelasuomi/Sydanyhdistys365 ja seuraa www-sivujen tapahtumakalenteria pysyäksesi ajan tasalla
hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista.

Etelä-Suomen alueen
sydänyhdistysten yhteystiedot
ja jäsenmaksut
Aurinkorannikon Sydänyhdistys
(25 €)

Puheenjohtaja
Anu Havisto
puh. +358 45 310 7330
aurinkorannikko@sydan.fi
sydan.fi/aurinkorannikko
Facebook: Aurinkorannikon Sydänyhdistys ry

Espoon Sydänyhdistys
Hjärtföreningen i Esbo (27 €)
Toiminnanjohtaja
Annukka Siro
puh. 050 408 0949
espoo@sydan.fi
sydan.fi/espoo
Facebook: Espoon Sydän

Hjärtföreningen i Hangö
Hangon Sydänyhdistys Rf (17 €)
Sihteeri
May-Britt Nyman
puh. 040 846 9406
nyman.maybritt@gmail.com
sydan.fi/hanko

Helsingin Poliisilaitoksen
Sydänyhdistys (22 €)
Taloudenhoitaja
Riitta Lappalainen
puh. 040 570 0497
helsinginpoliisilaitos@sydan.fi
sydan.fi/helsinginpoliisilaitos

Helsingin Sydänkuntoutus (27 €)
Kuntoutuspäällikkö
Sirpa Tuominen
p. 041 522 9023
sirpa.tuominen@live.fi
sydan.fi/helsinginsydankuntoutus
Facebook: Helsingin Sydänkuntoutus ry

Helsingin Sydänyhdistys (27 €)
Sihteeri
Anita Kyllönen
puh. 044 530 1164 tai
Eija Kaila
puh. 050 321 4638
helsinginsydanyhdistys@sydan.fi
sydan.fi/helsinki
Facebook: Helsingin Sydänyhdistys

Hyvinkään Sydänyhdistys (22 €)
Puheenjohtaja
Lahja Perttula
puh. 040 527 0039
lahja.perttula@pp.inet.fi
sydan.fi/hyvinkaa

Järvenpään Sydänyhdistys (22 €)
Puheenjohtaja
Riitta Selenius
puh. 041 462 4862
riitta.selenius@kolumbus.fi
sydan.fi/jarvenpaa

Karkkilan Seudun Sydänyhdistys
(20 €)

Puheenjohtaja
Arja Janger
puh. 040 839 3682
arjanger@netti.fi
sydan.fi/karkkila

Keravan Sydänyhdistys (20 €)
Puheenjohtaja
Marjo Niinisalo
puh. 040 571 2266
marjo.niinisalo@gmail.com
sydan.fi/kerava
Facebook: Keravan Sydänyhdistys
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Kirkkonummen-Siuntion
Sydänyhdistys
Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtförening rf
(22 €)

Varapuheenjohtaja
Pirkko-Liisa Iivari
puh. 050 354 0836
kirkkonummi-siuntio@sydan.fi
sydan.fi/kirkkonummi-siuntio
Facebook: Kirkkonummen-Siuntion
Sydänystävät

Lohjan Sydän (23 €)

Puheenjohtaja
Laila Kakko
puh. 046 810 3135
pj@lohjansydan.fi
sydan.fi/lohja
Facebook: Lohjan Sydän ry

Mäntsälän Sydänyhdistys (21,50 €)
Sihteeri
Sari Westerlund
puh. 040 580 4083
mantsalan.sydanyhdistys@gmail.com
sydan.fi/mantsala
Facebook: Mäntsälän Sydänyhdistys ry

Nurmijärven Sydänyhdistys (22 €)
Sihteeri
Aarno Alen
puh. 050 544 8399
aarno.alen@saunalahti.fi
sydan.fi/nurmijarvi
Facebook: Nurmijärven Sydänyhdistys

Porvoonseudun Sydänyhdistys
Borgånejdens Hjärtförening Rf
(25 €)

Puheenjohtaja
Sebastian Tennberg
puh. 040 833 6595
sebastian.tennberg@outlook.com
sydan.fi/porvoonseutu
Facebook: Porvoonseudun Sydänyhdistys

Raaseporin Sydänyhdistys
Raseborgs Hjärtförening Rf (20 €)
Sihteeri
Janeta Lindqvist
puh. 040 532 6078
janeta.lindqvist@gmail.com
sydan.fi/raasepori
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Tuusulan Sydänyhdistys (20 €)
Sihteeri
Pirkko Huhta
puh. 040 519 2224
pirkko.huhta@elisanet.fi
sydan.fi/tuusula
Facebook: Tuusulan Sydänyhdistys

Vantaan Sydän (26 €)
Sihteeri
Henna Ikonen
puh. 045 133 9117
vantaa@sydan.fi
sydan.fi/vantaa
Facebook: Vantaan Sydän

Vihdin Sydänyhdistys (18 €)
Puheenjohtaja
Ulla Linnavuori
puh. 050 302 4420
ulla.linnavuori@netti.fi
sydan.fi/vihti

Vuosaaren Sydänyhdistys (22 €)
Puheenjohtaja
Eino Päivärinta
puh. 050 524 9732
eino.paivarinta@gmail.com
sydan.fi/vuosaari
Facebook: Vuosaaren Sydänyhdistys

Jäsenmaksu
Sydänyhdistyksen jäsenmaksun
rakenne vuonna 2022
1. Sydänliiton osuus 9 € / varsinainen
jäsen tai 3 € / toissijainen jäsen 		
(= perheenjäsen tai kaksi jäsenyyttä
sydänyhteisössä)
2. Sydänpiirin osuus 6 €
3. Yhdistyksen osuus vaihtelee yhdistyksittäin, minkä vuoksi jäsenmaksu on 17–27 € varsinaiselta jäseneltä.
Toissijaisen jäsenen jäsenmaksu on
edullisempi, koska jäsenyyteen ei sisälly Sydän-lehteä.
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Etelä-Suomen Sydänpiiri alueen
sydänyhdistystoiminnan taustatukena
Sydänpiirin toiminnan ydin on entisen
Uudenmaan läänin alueen 20 sydänyhdistyksen vapaaehtoisten tukeminen yhdistystoiminnan toteuttamisessa, alueen
asukkaiden sydänterveyden edistäminen sekä sydänsairastuneiden ja heidän
läheistensä tukeminen.
Käytännössä tuemme sydänyhdistyksiä mm. yhdistyksen vapaaehtoisia
kouluttamalla, toimimalla asiantuntijoina yhdistysten tilaisuuksissa, tukemalla
yhdistysten viestintää, avustamalla tapahtumajärjestelyissä sekä kehittämällä
toimintatapoja. Lisäksi järjestämme Ete-

lä-Suomen alueella Suomen Sydänliiton
kurssitoimintaa, toteutamme ja koordinoimme terveysmittauksia sekä teemme alueellista vaikuttamistyötä. HUS:n
Postitalon sydänpoliklinikalla toimii Sydänpiste, jossa ohjaamme sydänpotilaita
vertaistuen, sydändigiopastuksen ja sydänyhdistysten palveluiden pariin.
Sydänpiirin toiminnasta vastaa sydänyhdistysten valitsema vapaaehtoisvoimin toimiva hallitus ja toimintaa toteuttaa palkattu henkilökunta, jolle jokainen
sydänyhdistystoiminnassa mukana oleva
ihminen on sydämen asia. ❤

Etelä-Suomen Sydänpiiri ry
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki, puh. 040 556 9599
etelasuomensydanpiiri@sydanliitto.fi

Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n piirihallitus:
Eero Salo, puheenjohtaja
Vantaan Sydän ry
kanalanmaki@gmail.com

Ulla Linnavuori
Vihdin Sydänyhdistys ry
ulla.linnavuori@netti.fi

Sirkka Ekola
asiantuntijajäsen/HUS
sirkka.ekola@hus.fi

Tuula Nieminen
Nurmijärven Sydänyhdistys ry
nieminen.tuulak@gmail.com

Laila Kakko
Lohjan Sydän ry
pj@lohjansydan.fi

Poutala Katri
Mäntsälän Sydänyhdistys ry
katri.poutala@hus.fi

Matti Kaskenaho
Helsingin Sydänyhdistys ry
raimokaskenaho@outlook.com

Seppo Sulasalmi
Vantaan Sydän
seppo.sulasalmi@saunalahti.fi

Jyrki Lilleberg
Hyvinkään Sydänyhdistys ry/HUS
jyrki.lilleberg@hus.fi

Paavo Tsokkinen, varajäsen
Helsingin Sydänyhdistys ry
paavo.tsokkinen@gmail.com

Raija Linjamäki
Järvenpään Sydänyhdistys ry
linrai@kolumbus.fi
17

Etelä-Suomen Sydänpiirin henkilökunta
Anne Kihlman-Kitinoja

Elina Peltola

Päivi Ronkainen

Heli Perkiömäki

toiminnanjohtaja
anne.kihlman-kitinoja@sydanliitto.fi
puh. 040 572 5082
terveydenedistäjä (tapahtumat,
terveysmittaukset, opiskelija- ja
yritysyhteistyö)
paivi.ronkainen@sydanliitto.fi
puh. 044 288 4393

Jenni Hakala

järjestöassistentti
jenni.hakala@sydanliitto.fi
puh. 040 556 9599

Marika Vänskä

vertaistukivastaava (Sydänpiste,
yhteistyö terveydenhuoltoon)
marika.vanska@sydanliitto.fi
puh. 040 723 4320

terveydenhoitaja (tapahtumat)
elina.peltola@sydanliitto.fi
puh. 050 352 2144
projektisuunnittelija (Sydänyhdistys365)
heli.perkiomaki@sydanliitto.fi
puh. 050 505 4329

Tarja Mänttäri

(osa-aikainen)
kurssikoordinaattori
kurssit.etelasuomi@sydanliitto.fi
puh. 050 400 5808

Kimmo Tolsa

(ma-to, osa-aikainen)
viestintäassistentti (viestinnän ulkoasu)
kimmo.tolsa@sydanliitto.fi
puh. 040 735 7272

Susanna Rytkönen

sydänpistekoordinaattori
susanna.rytkonen@sydanliitto.fi
puh. 050 505 4384
Etelä-Suomen Sydänpiiri ry
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
puh. 040 556 9599
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etelasuomensydanpiiri@sydanliitto.fi
sydan.fi/etelasuomi
Facebook: Etelä-Suomen Sydänpiiri
Instagram: Etelä-Suomen Sydänpiiri
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Yhdistyksen yhteystiedot:
Puheenjohtaja
Seppo Tilander
seppo.tilander@kotikone.fi
040 045 5082

Varapuheenjohtaja
Risto Komulainen
risto.komulainen@kolumbus.fi
040 675 1954

Sihteeri
Aarno Alén
aarno.alen@saunalahti.fi
050 544 8399

Rahastonhoitaja
Tuula Nieminen
nieminen.tuulak@gmail.com
040 715 0457

nurmijarvi@sydan.fi
Olemme Facebookissa
Olemme mukana Sydänyhdistys365-hankkeessa

sydan.fi/nurmijarvi
2

