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Sähke sydänalueelta   

Ajankohtaista  

Yhdistyksen sääntömuutokset. Yhdistyksissä on lähtenyt käyntiin 

erinomaiset pohdinnat koskien tarvittavia sääntömuutoksia. On noussut 

esiin, että tarve uudistukselle ja sääntöjen nykyaikaistamiselle on 

muissakin kohdissa kuin vain piiriyhdistymiseen liittyen. Ehdotamme, 

että yhdistykset, joissa on kahden kokouksen malli ottavat aikalisän 

koskien sääntömuutoksia ja kevätkokouksen sijaan sääntömuutokset 

tehdään vasta yhdistysten syyskokouksissa. Yhden kokouksen mallin 

yhdistysten kanssa sääntömuutokset käydään läpi helmi-maaliskuussa 

ja ne on tarkoitus olla valmiina huhtikuussa pidettäviin vuosikokouksiin. 

Sääntömuutoksista lisätietoja Ullalta.  

Jäsenjärjestöavustuksen eli toimintatonnin haku sydänalueelta. STEA-hakumme 

onnistui ja saimme vuodeksi 2022 toimintatonnit käyttöönne. Sydänalueen hallitus käsittelee 

avustuksen käytön kriteerit kokouksessaan 29.3.2022. Toimintatonnien haku tapahtuu 

huhtikuussa. Lisätiedot ja hakuohjeet maaliskuun lopun sähkeessä sekä sydänalueen 

verkkosivuilla yhdistyksille-osiossa www.sydan.fi/sydansuomi/yhdistyksille/ Huhtikuun 

yhdistystreffeillä 4.4.2022 on varmasti hyvä tilaisuus saada muilta vinkkejä ja ideoita 

toimintatonnin käyttöön. 

Viime hetken vinkki: Järjestötyöpalkinnon haku 28.2.2022 mennessä. Sydänliitto 

haluaa kannustaa ja palkita vuosittain hyvistä toimintaideoista. Palkintoa voivat hakea niin 

pienet kuin isot yhdistykset, sydänkerhot ja valtakunnallisten sydänjärjestöjen paikalliset 

osastot ja ryhmät. Tarkoitus on nostaa hyviä ideoita ja toimintatapoja esiin sekä jalkauttaa ne 

myös koko sydänyhteisön käyttöön. Hakuohjeet: 

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

Yhdistyksen omat verkkosivut. Tarvitseeko yhdistyksesi opastusta ja tukea yhdistyksen 

verkkosivujen tapahtumakalenterin ja yhteystietojen tietojen päivittämisessä tai uutisten 

lisäämisessä? Järjestämme kahdet tukitreffit, joissa toisessa opitaan verkkosivupäivittämisen 

perusteita ja toisessa opitaan lisäämään uutinen yhdistyksen verkkosivulle. Alla ajankohdat ja 

linkki treffeille. Verkkosivujen koulutusmateriaali löytyy yhdistyspalvelusta 

https://sydan.fi/yhdistyspalvelu/uudet-verkkosivut/ Jos yhdistyksesi tarvitsee lisäopastusta 

verkkosivuperusteissa, olettehan yhteyksissä Anneen. 

Kohtaamispaikat yhdistyksille verkossa  

Järjestämme yhdistysten vapaaehtoistoimijoille paikkoja kohtaamisille, vertaistuelle ja tiedolle 

verkossa. Ajankohdat ja linkit treffeille löytyvät myös verkkosivujen tapahtumakalenterista 

www.sydan.fi/tule-mukaan/tapahtumakalenteri  

• Yhdistystreffit: joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo17-19 (7.3, 4.4, 2.5, 6.6) 

Tule mukaan linkistä: bit.ly/Yhdistystreffit . Yhdistystreffit: joka kuukauden ensimmäinen 

maanantai klo17-19 (7.3, 4.4, 2.5, 6.6) Tule mukaan https://bit.ly/Yhdistystreffit . 

Yhdistystreffit ovat tarkoitettu sydänyhdistystoimijoille ajatusten ja kokemusten vaihtoon. 

Vetäjänä toimii Anne.  

• Teematreffit: 13.4.2022 klo17-19, teemana Sydänviikko. Tule mukaan linkistä: 

https://bit.ly/Teematreffit Teematreffeillä käsitellään ajankohtaisia asioita ja ideoidaan 

toimintaa. Teematreffien aikataulu ja liittymislinkki löytyvät myös verkkosivujen 

tapahtumakalenterissa. 

• Tukitreffit: Tule mukaan linkistä: bit.ly/Tukitreffit   

o verkkosivupäivittämisen perusteet 31.3.2022 klo 17-19  

o uutisen lisääminen verkkosivuille 28.4.2022 klo 17-19 
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Sydän-Suomen alue ry:n kevätkokous Tampereella 19.5.2022 iltapäivällä. Saamme 

kokoukseen vieraaksi Sydänliiton uuden puheenjohtajan Panu Routilan. Kokouksen lisätiedot 

Ullalta ja maaliskuun sähkeestä. 

Yhdistyspalvelun ajankohtaista-palstalla tietoa mm. liikunnan verkkotapaamisesta 14.3., 

jossa tietoa yhdistyksen liikuntatoiminnan asemoitumisesta ja mahdollisuuksista kunnissa ja 

yhteydessä hyvinvointialueeseen. Huomioithan lisäksi, että sydänviikolle mahdollisesti 

tarvittavien Sydän-lehtien lisätilaus tulee tehdä viimeistään viikolla 10.  Käyttehän 

säännöllisesti lukemassa ajankohtaista-palstaa www.sydan.fi/yhdistyspalvelu/ajankohtaista/  

Yhteystiedot. Alla meidän kaikkien yhteystiedot – myös Ullan puhelinnumero on oikein 

edellisen sähkeen painovirhepaholaisen jälkeen        

Ulla Harala  Heidi Karjanlahti Tuula Vimpeli  Anne Kettula 
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