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Satakunnan Sydänpiirin hallitus on järjestäytynyt. Puheenjohtajana jatkaa Juhani Tiitinen
Harjavallasta ja varapuheenjohtajina Minna Ampio Porista, sekä Kristiina Kuusio Raumalta.
Muut hallituksen jäsenet ovat Minna Grönman Pomarkusta, Johanna Kangas Porista, Kauko
Kerola Kankaanpäästä, Seppo Mäkilevo Ulvilasta, Urho Nurmi Säkylästä, Leena-Maija Pihkala
Kokemäeltä, Risto Rajala Kankaanpäästä, Veli Tiitinen Merikarvialta, Reijo Viinamäki
Nakkilasta ja Jaakko Virtanen Eurasta. 

Muistakaa ilmoittaa piiriin myös yhdistyksen vastuutoimijat, niin tiedämme osoittaa postit ja
vuosikokouskutsut oikeille henkilöille.

Sydänliiton Järjestötyöpalkinnon haku on käynnissä. Palkinnolla nostetaan esiin yhdistysten
toteuttamaa toimintaa ja sitä voi hakea 28.2. mennessä. Eli nyt rohkeasti ilmiantamaan
oman yhdistyksen onnistumisia. Tutustu hakuohjeisiin ja lisätietoihin:
https://sydan.fi/yhdistyspalvelu/artikkeli/jarjestotyopalkinto/ 

Hyvää alkanutta vuotta 2022!

Järjestötyöpalkinto

Sydäntyö

Korona aiheuttaa yhä edelleen haasteita toiminnalle. Seuraamme tarkasti viranomaisten
ohjeita kokoontumisten ja lähitapaamisten toteuttamiseen liittyen. Onneksi olemme
toimintaa kuitenkin ainakin jossain määrin pystyneet jatkamaan.
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Vuoden ensimmäinen Yhdistysilta TEAMS:in välityksellä järjestetään ma 7.2. klo 17.00.
Toivottavasti jokaisesta yhdistyksestä saadaan edustus paikalle kuulemaan ja yhdessä
jakamaan yhdistystoiminnan ajankohtaisia asioita. Puhutaan muun muassa rakenne-
uudistuksen tilanteesta/joustomallista, käynnissä olevista jäsenhankintakampanjoista ja
annetaan myös vinkkejä esim. järjestötyöpalkinnon hakuun.

Yhdistysilta

Jäsenhankintakampanja käynnissä
Kuten jo pitkään on huomattu, jäsenmäärä koko sydänjärjestössä, niin myös Satakunnan
sydänpiirin alueen yhdistyksissä, on edelleen huolestuttavasti laskusuunnassa. Viime vuoteen
verrattuna jäsenmäärä Satakunnassa laski liki 250 jäsenellä, ollen 31.12.2021 yhteensä 3601
jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Sydänliitto on nyt käynnistänyt  Jäsenhankintakampanjan
1.1.-30.9.2022 ja Ystävänpäivään on myös tulossa vielä erillinen, oma kampanjansa. Nämä
kannattaa hyödyntää viestinnässä. Lue lisätietoja Jäsenhankintakampanjoista  

https://sydan.fi/yhdistyspalvelu/artikkeli/jarjestotyopalkinto/
https://sydan.fi/yhdistyspalvelu/artikkeli/jasenhankintakampanjat-2022/
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Iloa ja valoa talveen

Susanna Lehtimäki

toiminnanjohtaja
Satakunnan Sydänpiiri ry
puh. 044 734 7300
susanna.lehtimaki@sydan.fi

Meri Lehto

järjestöavustaja
Satakunnan Sydänpiiri ry
puh.  044 237 6803
meri.lehto@sydan.fi

Muistattehan hyödyntää myös Yhdistyspalvelua. Sieltä löytyy paitsi ajankohtaista tietoa ja
kivoja toimintavinkkejä, niin myös koulutuskalenteri. Tässä  suora linkki Yhdistyspalveluun.

Järjestämme keväällä 19.-21.5. Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä kaikille sydänsairastuneille
Voi hyvin -kurssin ja 8.-10.6. Nuuksiossa sydänlihassairauksia sairastaville (+läheiset) Elämää
sydänlihassairauden kanssa -kurssin. Lisätietoa Sydänliiton kursseista ja hakuohjeet löytyvät
verkkosivuilta Sydänliiton kurssitarjonta. Kursseista lisätietoa voit myös kysyä terhi.saari-
hannibal@sydan.fi tai puh. 044-2430779.

Sydänliiton kurssit sairastuneille ja läheisille

Sydänviikkoa vietetään 8.-15.5. yhdistysten toiveesta viime vuoden teemalla, eli Iloa ruoasta.
Sydänviikon paketit voi tilata Sydänkaupasta 28.2. mennessä. Tarjolla on kahdenlaista
pakettia. Tutustu Sydänviikon vinkkeihin. 

Sydänviikko

Järjestöavustaja Meri Lehto yhdistysten apuna

Meri on koko vuoden yhdistysten apuna kaikkeen yhdistystoimintaan liittyen esim.
verkkosivujen päivittämiseen, viestintään ja tapahtumien järjestämiseen liittyen. Meri
työskentelee 25h/viikossa. Ottakaa rohkeasti yhteyttä meri.lehto@sydan.fi tai puh. 044-
2376803.

Yhdistyspalvelu

https://sydan.fi/yhdistyspalvelu
https://sydan.fi/apua-ja-tukea/kurssikalenteri/?eventDistricts=&eventDates=&eventSicknessGroup=&eventTargetGroup=&query=
https://sydan.fi/yhdistyspalvelu/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/Sydanliitto_vinkkilehti_digi.pdf

