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 HYVÄÄ VAPPUA!
   

Jakelu: yhdistysten luottamushenkilöt, joiden sähköpostiosoite on Kilta-jäsenrekisterissä 

Sähke sydänalueelta  

Haettehan toimintatonnia 30.4. mennessä! Tarkka ohjeistus 

toimintatonnin hausta, tilityksestä ja raportoinnista verkkosivuiltamme 

https://sydan.fi/sydansuomi/toimintatonni/   

 

19.5.2022 klo 17-19 Sydän-Suomen alue ry:n kevätkokous 

hybridimallilla. Yhdistyksen kokousedustajat voivat osallistua 

kokoukseen joko teamsilla kotoa tai saapumalla yhteiseen 

”kokousstudioon” Seinäjoelle tai Tampereelle (Hämeenlinna vielä 

epävarma). Kevyt päivällinen tarjotaan kokousstudio-osallistujille klo 16 

alkaen. Varsinainen kokouskutsu liitteineen ja ilmoittautumisohjeet 

lähetetään sähköpostitse 5.5.2022 yhdistysten puheenjohtajalle ja 

sihteereille.   

 

9-10.9.2022 Puheenjohtajapäivät Härmän Kylpylässä.  

Päivät on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille. Jos puheenjohtaja on estynyt, hänen 

sijastaan voi osallistua varapuheenjohtaja tai muu luottamushenkilö, joka on 

kokonaisvaltaisesti tietoinen yhdistyksen toiminnasta (esim. sihteeri). Lisätiedot ja 

ilmoittautumisohjeet toimitetaan puheenjohtajille ennen kesää. 

Kohtaamispaikat yhdistyksille verkossa - nyt jo syksyn aikataulu valmiina! 

Järjestämme yhdistysten vapaaehtoistoimijoille paikkoja kohtaamisille, vertaistuelle ja tiedolle 

verkossa. Ajankohdat ja linkit treffeille löytyvät myös verkkosivujen tapahtumakalenterista 

www.sydan.fi/tule-mukaan/tapahtumakalenteri (suodata verkkotapahtuma) 

• Yhdistystreffit: Sydänyhdistystoimijoiden ajatusten ja kokemusten vaihtoon. 

Kokoonkutsujana Anne. Tule mukaan: https://bit.ly/Yhdistystreffit . Joka kuukauden 

ensimmäinen maanantai klo 17-19 (2.5, 6.6, 1.8, 5.9, 3.10, 7.11, 12.12).  

o Ma 2.5.2022 yhdistystreffeillä vierailee vertaistoiminnan kehittäjä Carita Sinkkonen. 

• Teematreffit: Käsitellään ajankohtaisia asioita ja ideoidaan toimintaa. Tule mukaan: 

https://bit.ly/Teematreffit 

o 11.5.2022 klo 17-19, kesän sydäniskurikävelyt. Voit tutustua sydäniskurikävely-

malliin https://sydan.fi/yhdistyspalvelu/ideakortti/sydaniskurikavely/  

o 24.8.2022 klo 17-19, yhdistysten sääntöuudistus 

o 21.9.2022 klo 17-19, Kilta-tukitreffit - verkkosivujen päivittäminen Kiltan kautta ja 

jäsenrekisterin hoito 

o 19.10.2022 klo 17-19, kuntoutumistoiminta – Sydänliiton kurssit 

o 16.11.2022 klo 17-19 Sydänyhdistys lapsiperheen tukena 

o 7.12.2022 klo 17-19, Sydäniskuritoiminnan opastajat sydänyhdistyksessä 

Verkkotapaamisten lisäksi kohtaamme myös kasvokkain. Ullan yhdistyskäynnit jatkuvat 

kesään asti. Annen yhdistyskäynnit menossa. Anne on yhteyksissä tapaamisen sopimisesta. 

Tarkoituksena on yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan tukeminen, toiminnan sisältöihin 

tutustuminen ja niiden yhdessä kehittäminen.  

Yhdistyspalvelun ajankohtaista-palstalla tällä hetkellä tietoa mm. järjestötyöpalkinnolla 

palkituista – onnea palkituille! Seuraattehan www.sydan.fi/yhdistyspalvelu/ajankohtaista/  

Yhteystiedot. sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@sydan.fi 

Tuula Vimpeli  
040 843 2876 
kuntoutumistoiminta 

Anne Kettula  
050 540 5577 
vapaaehtoistoiminta 

Carita Sinkkonen 
040 556 3320 
vertaistukitoiminta 

Heidi Karjanlahti 
040 587 5799 
vaikuttamistoiminta 

Ulla Harala 
050387 0420   
yhdistyshallinto 
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