
JÄSENTIEDOTE 2022    

Tervehdys paikallisesta sydänyhdistyksestä! 

Jokainen vuosi on sydäntyön juhlavuosi! ”Iloa ruoasta” on Sydänliiton ja sydänyhdistysten teema v. 2022. Panostamme tänä vuonna 
yhteistyön kehittämiseen niin teidän jäsenten kanssa kuin myös muiden yhdistysten kanssa. Yhteistyöllä voimme saavuttaa enemmän 
hyvinvointia. Lisäämme edelleenkin ulkoliikunnan tarjontaa – korona-aikana se on todettu toimivaksi ja edelleenkin kokonaisterveyttä 
edistäväksi. Kannustamme jäseniä katsomaan Sydänliiton asiapitoisia videoita ja nettiluentoja. 

Retket ja luennot ovat kaikille avoimia! Jumpparyhmiin osallistuminen vaatii jäsenyyden.  

Vuoden 1. Sydän -lehden kannessa oli liitteenä jäsenmaksu. Perheen 1. jäseneltä maksu on 20 euroa ja 2. jäseneltä 14 euroa. 
Sydänliiton valtakunnalliset jäsenedut löydät Sydänliiton sivuilta tai Sydän -lehdestä ja paikalliset edut ovat seuraavat: 

- Edullinen tai osallistujalle jopa maksuton ohjattu liikunta mm. allasvoimistelu (2€/kerta), tuolijumppa, istumatanssi,               
terveysliikuntaryhmä (uusi), sydänkävelyt, porrasliikunta, kuntosali (ohjaus tarvittaessa)                                                                                                                                                           
- Oriveden Taitokeskuksen (Auvinen) kursseista/ taitoklubista/ kudontakortista yhdistys maksaa puolestasi 5 €.                                                        
- Yhdistyksen kesäretkestä alennus jäsenelle - alennusmäärä riippuu kokonaiskustannuksista.  

 

TAPAHTUMAKALENTERI – kaikkiin tapahtumiin ns. ”koronavaraus” 

  
 Maaliskuu   17.3.    Kevätkokous (paikka vielä avoin), virallinen ilmoitus on Oriveden Sanomissa. 

Toukokuu       8.5.    Juhlava Perhelounas Ravintola Wanhalla Opistolla, seuraa ilmoittelua - paikkavaraukset!  

                                     Sydänviikko 8.-15.5. Iloa ruoasta -teema, Sydänmerkki tutuksi -kauppatapahtuma K-Supermarketissa 12.5.                         

                                    Ohjatut sydänkävelyt joka ma klo 10 eri ympäristöissä.  

                        20.5.    Luontopatikointi (Kintulampi) yhteistyössä kaupungin vapaa-aikatoimen kanssa  

Kesäkuu          9.6.    Yhdistyksen kesäretki Hämeenlinnaan 

Elokuu             4.8.    Eskarista ekalle  -tapahtuma peruskoulunsa aloittaville ja heidän perheilleen yhteisyössä MLL:n kanssa 

Syyskuu           2.9.    Luontopatikointi (Isojärven kansallispuisto) yhteistyössä kaupungin vapaa-aikatoimen kanssa 

                        18.9.    Satumäki – Paltanmäki, koko perheelle sopiva tapahtuma Paltanmäellä klo 15 - 17 yhteistyössä MLL:n kanssa 

                        29.9.   Maailman Sydänpäivän yleisöluento valtuustosalissa (kaikille avoin) yhteistyössä Oriveden Apteekin kanssa:  Itselääkitys  

Lokakuu         ?          Tapahtuma lapsille yhteistyössä MLL:n kanssa  (esim. Elokuvat Orivedellä tai matka Sorin Sirkukseen)                                   

Marraskuu  19.11.  Retki Suomen Kädentaidot -messuille Pirkkalaan 

                      17.11.  Yhdistyksen syyskokous (paikka vielä avoin)   

Joulukuu Jumpparyhmien joulupuurot jumppapäivinä 

 

SEURAA ILMOITTELUA yhdistyksen kotisivuilla, Oriveden Sanomissa MeNyt -palstalla sekä facebookissa! 

 

Tukihenkilöt:    Ismo Järvinen p. 0400712638, Kristiina Riihimäki p.0405640771, Martti Ahonen p.0407360438 

Jäsenasiat:        Eeva Santikko p. 04072524822 eevasantikko@gmail.com  

Liikunta-asiat:  Seija Pitkänen p. 0405792852  pitkanen.seikku@gmail.com 

Puheenjohtaja: Ulla Eronen    p. 0407300989  ulla.eronen@elisanet.fi 

TERVETULOA TILAISUUKSIIMME JA TOIMINTAAN MUKAAN – TUO YSTÄVÄSIKIN!                Ulla Eronen 
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