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yhdistyshallinto 

Sähke sydänalueelta  

Kevätkokouskuulumiset. Kiitos teille kaikille aktiivisesta 

osallistumisesta sydänalueen kevätkokoukseen. Kokous sujui hienosti. 

Paikalla Tampereella ja Seinäjoella oli noin 15 henkilöä kummassakin. 

Ja reilu 20 henkilöä oli kotikoneiden äärellä pitkin poikin koko toiminta-

aluettamme. Kokouksessa tehtiin sääntömääräiselle kokoukselle 

kuuluvat päätökset sekä täydennettiin hallitusta yhdellä 

asiantuntijajäsenellä. Saamme hallitukseemme Kuortaneen 

Kuntopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jouko Kangasniemen. 

Kokouksen päätteeksi peilasimme keväällä toteuttamaamme toimintaa 

suhteessa syyskokouksessa hyväksymäämme toimintasuunnitelmaan. 

Kuvasimme toiminnoittain, miten toimintasuunnitelman tavoitteet ovat 

tähän mennessä edistyneet. Näin syntyi puolivahingossa rullaava 

toiminnan kuvaus, jonka avulla te yhdistykset voitte "reaaliajassa" seurata kuinka etenemme 

kohti loppuvuotta ja toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Rullaava toiminnan 

kuvaus tulee nähtäväksenne kotisivuillemme yhdistyksille-osioon toimintasuunnitelman rinnalle 

vielä ennen juhannusta. 

9-10.9.2022 Puheenjohtajapäivät Härmän Kylpylässä. Kevätkokouksessa esitettiin toive, 

että puheenjohtajapäiville olisi mahdollista osallistua kaksi hlöä/yhdistys. Tämä ollaan 

mahdollistamassa ja käytännön asioita järjestellään. Sydänalue vastaa yhden henkilön 

kustannuksesta/yhdistys, toisen henkilön kustannuksista vastaa sydänyhdistys. Henkilömäärän 

lisääntyessä emme voi mahdollistaa osallistujille yhden hengen huoneita. Lisätiedot ja 

ilmoittautumisohjeet toimitetaan puheenjohtajille ennen kesää. Ilmoittautumiset ja muut 

toiveet otamme vastaan sitten kesälomien jälkeen elokuussa. 

8.10.2022 Sydän terveysmittaajien verkostotapaaminen Seinäjoella. Tapaaminen on 

tarkoitettu sydänyhdistysten terveysneuvonnasta vastaaville ja terveysneuvontaa tekeville 

vapaaehtoistoimijoille. Tarkoituksena on rikastuttaa ja löytää uusia tapoja tehdä 

terveysneuvontatoimintaa yhdistyksessä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tarkempi 

ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja aikataulu elokuun sähkeessä ja tapahtumakalenterissa. 

Lisäättehän terveysneuvontaa tekeville Kiltaan roolin ”Sydän terveysmittaaja”, näin voimme 

kontaktoida heitä myös suoraan. 

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 (suodata verkkotapahtuma) 

• Yhdistystreffit: Sydänyhdistystoimijoiden ajatusten ja kokemusten vaihtoon. 

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

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

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

https://bit.ly/Teematreffit Syksyn aikataulu ja teemat löytyvät jo nyt 

tapahtumakalenterista  

o 24.8.2022 klo 17-19, yhdistysten sääntöuudistus 

Yhdistyspalvelun ajankohtaista-palstalla tällä hetkellä tietoa mm. 

hyvinvointialuevaikuttamistyöstä sekä syksyn koulutus- ja kurssitarjonnasta. Seuraattehan 

www.sydan.fi/yhdistyspalvelu/ajankohtaista/  

Seuraava kesäinen sähke ilmestyy juhannuksen ja kesälomien vuoksi jo 17.6.2022. 
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