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 2 Tervehdys Reumayhdistyksen jäsenistölle 

Tämä syksy on mennyt nopeasti. Ehkä siksi, että kesää tuntui jatkuvan pitkälle 

syksyyn. Perinteinen syksy siirtyy myöhempään kuin totuttu. Talven odotusta 

on jo ilmassa joulukuun alkaessa. 

En voi taaskaan olla mainitsematta sanaa korona. Se on ollut keskuudessam-

me vuoden ja 9 kuukautta. Se tuli tietoisuuteemme maaliskuussa 2020. Siitä 

puhuttiin aluksi, että se riehuu jonkin aikaa ja sitten voidaan palata normaaliin.  

Vieläkään ei virusta ole saatu nujerretuksi. Onneksi on keinoja, joilla torjua tartuntoja. Käytössä on 

maskit ja käsidesit. Ohjeistetaan välttämään isoja tapahtumia ja ruuhkaisia paikkoja, pidetään tur-

vavälejä. Ja sitten on saatu mahdollisuus rokotuksiin kaikille yli 12-vuotiaille. Ikäihmiset ja riskipoti-

laat ovat saaneet jo kolmannenkin rokotteen tai sitten aika on jo varattuna. Ikävää, etteivät kaikki 

katso tarvitsevansa rokotusta. Se on tietenkin jokaisen oma päätös, mutta taudin levitessä sairaala-

paikat täyttyvät ja kiireettömiä hoitoja on jouduttu siirtämään eteenpäin. Myös lääkärit ja hoitajat 

ovat olleet koko korona-ajan kovilla.  

Vaikka koronatartuntoja on ollut koko syksyn ajan, välillä vähemmän, välillä enemmän, reumayh-

distys on pystynyt järjestämään toimintaa jäsenistölle. Ryhmien kokoontumisia on järjestetty turval-

lisuus huomioon ottaen. Osanotto on ollut pienempää kuin ennen koronaa, mutta toimintaan on 

osallistuttu. Juuri nyt (viikolla 46) kokoontumisrajoituksia ollaan taas ottamassa käyttöön. Se on 

ihan perusteltua, sillä isot kokoontumiset ovat lisänneet tartuntoja. Osassa tapahtumia tullaan otta-

maan käyttöön koronapassi. Silloin vain rokotetut saavat osallistua. Passi antaa mahdollisuuden 

järjestää tapahtumia ja niihin voidaan osallistua turvallisemmin.  

Kaikesta tästä huolimatta, Reumayhdistys on suunnitellut toimintaa vuodelle 2022, liikunta- ja sai-

rauskohtaisia ryhmiä sekä tiistain toimintaryhmiä. Keväällä voidaan järjestää jotain muutakin toimin-

taa, mutta kaikki riippuu koronatilanteesta. Seuratkaa kuukausittain ilmestyvää ”Yhdistykset toimii”-

palstaa Salojokilaaksossa. Siellä ilmoitetaan toiminnastamme. Kaikki toiminta tullaan toteuttamaan 

turvallisuustekijät huomioiden ja mukaan tullaan vain terveinä. Toivonkin, että toimintaan uskalle-

taan lähteä mukaan, sillä tänä korona-aikana yksin jääminen on ollut monelle liian tuttu tunne.  

Toivotan Teille kaikille mukavaa adventtiaikaa, hyvää joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2022. Toivo-

taan uudesta vuodesta parempaa kuin kaksi mennyttä ovat olleet. Muistetaan läheisiä ja ystäviä, 

niin lähi- kun etäkontakteilla. Yhdessä me selviämme tästäkin ajasta.  

Toivon kaikille terveyttä ja voimia! 

Margit Laine, puheenjohtaja



 3 TOIMINTAKALENTERI 2022   
TAMMIKUU 

4.1. Salmen Virikeryhma  s. 6

11.1. Vesivoimistelut alkavat s. 7

13.1. Rivitanssi alkaa s. 7

13.1. Fibromyalgiaryhma  s. 5

18.1. Kirjapiiri s. 6

11. ja 25.1. Hyva Olo-ryhma  s. 4

20.1. Sidekudosryhma   s. 5

27.1. Kuukausikerho s. 4

HELMIKUU 

1.2. Salmen Virikeryhma  s. 6

3.2. Nivelrikkoryhma   s. 5

8.2. ja 22.2. Hyva Olo-ryhma  s. 4

15.2. Kirjapiiri s. 6

24.2. Vuosikokous  s. 10

28.2. Harvinaisten pa iva   s. 5

MAALISKUU 

1.3. Salmen Virikeryhma  s. 6

3.3. Fibromyalgiaryhma  s. 5

8.3. ja 22.3. Hyva Olo-ryhma  s. 4

10.3. Sidekudosryhma   s. 5

15.3. Kirjapiiri s. 6

24.3. Kuukausikerho s. 4

29.3. Salmen Virikeryhma  s. 6

HUHTIKUU 

5.4.  Salmen Virikeryhma  s. 6

7.4.  Nivelrikkoryhma   s. 5
12.4. ja 26.4. Hyva Olo-ryhma  s. 4
19.4.  Kirjapiiri  s. 6
28.4.  Kuukausikerho  s. 4

TOUKOKUU 
3.5. Salmen Virikeryhma  s. 6
10.5. Kerhojen keva tretki s. 4
12.5. Fibromyalgiaryhma  s. 5
19.5. Sidekudosryhma   s. 5
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Kaikille avoin vertaistukiryhmä 

KUUKAUSIKERHO 

kokoontuu Salon SYTY:n tiloissa, Helsingintie 6, SALO. 

Kerho on tarkoitettu kaikille jäsenille yhteiseksi  

tiedonsaanti- ja vertaistukitilaisuudeksi. 

Lisätietoja Pirjo Randell, p. 0400650476. 

KEVÄÄN KOKOONTUMISET 

Torstaina 27.1., 24.3. ja 28.4. 

 kello 18 - 20 

HYVÄOLO-RYHMÄ   

kokoontuu Salon Syty:n tiloissa Helsingintie 6,   

joka kuukauden toinen ja neljäs tiistai kello 12-14. 

KEVÄÄN KOKOONTUMISET 

Tammikuu: 11.1. ja 25.1. 

Helmikuu:  8.2. ja 22.2. 
Maaliskuu: 8.3. ja 22.3. 

Huhtikuu:  12.4. ja 26.4. 
Toukokuu: 10.5. Kerhojen kevätretki  

Ryhmässä keskustellaan ja hankitaan tietoa keinoista hyvän olon 

saavuttamiseksi. Tarkempi ohjelma varmistuu myöhemmin, joten 
seuraa ilmoittelua Salonjokilaakson yhdistyspalstalla. 

Ryhmä on avoin ja maksuton kaikille jäsenille.  

Yhteyshenkilö Pirjo p. 0400650476.   

VERTAISTUKIRYHMÄT 

SALON REUMAYHDISTYKSEN PALVELUPISTE  

Avoinna Salon Syty:n tiloissa, Helsingintie 6, Salo. 

Joka kuukauden 2. ja 4. tiistai klo 12 – 14.  

TERVETULOA! 
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VERTAISTUKIRYHMÄT 
SAIRAUSKOHTAISET VERTAISTUKIRYHMÄT 

kokoontuvat Salon SYTY:n tiloissa (Helsingintie 6) 

KEVÄT 2022  

Sidekudosryhmä: 

To 20.1. klo 17.00-19.00 (Sytyn Salonki)  

Ma 28.2. Harvinaisten päivä 

Päivystämme Linjurin Hyvinvointipisteellä. 

To 10.3. Kuninkaantien Apteekin esitelmä, aiheena kuivuus. 

kesto n. 30 min., max. 12 hlö, ilmoittaudu Helenalle 

klo 17.00-19.00 (Sytyn Salonki)  

To 19.5. klo 11 Salon Minigolf/Piknik uimahallin vieressä 

Lisätiedot: Helena Saalop, p. 0407021325 

Fibromyalgiaryhmä: Torstaisin klo 17-19  

13.1. ja 3.3. ja 12.5. (kansainvälinen Fibromyalgiapäivä)  

Lisätiedot: Margit Laine, p. 0405810763 

Nivelreumaa sairastavat: Yhteyshenkilö Ritva Jokinen,  

p. 050 0532345

Nivelrikkoryhmä: Torstaisin klo 17-19

3.2. ja 7.4. klo 17-19 Lisätiedot: Margit Laine, p. 0405810763

Selkärankareumaa sairastavat: Yhteyshenkilö Hannu Niemi, p.

0445289949

Lastenreumaa sairastavien ja vanhempien ryhmä:

Yhteyshenkilö Anna Salminen, p. 0407789570

"IHMINEN IHMISELLE - YHDESSÄ ENEMMÄN"           -
suljettu vertaistukiryhmä. Jäsenille joiden elämäntilanne on haas-

tava sairauden, yksinäisyyden tai muun syyn takia. Ryhmää ohjaa 
ammatti-ihminen. Ryhmään valitaan 10 henkilöä, ja se kokoontuu 

samalla kokoonpanolla viisi kertaa. Jos ryhmä saadaan kokoon, 
ryhmään valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kokoontumisajat. 

Paikkana on Salon Syty. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Pirjo Ran-

dell  0400 650 476. Ilmoittauduthan 15.1.2022 mennessä.  
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SALMEN  VIRIKERYHMÄ  

Kokoontuu Salon SYTY:ssä 

Tiistaisin kello 12-15.

Kevään kokoontumiset: 

  4.1., 1.2., 1.3., 29.3., 5.4. ja 3.5.2022  

Yhteyshenkilönä Salme, p.0408218435. 

KIRJAPIIRI  

kokoontuu Salon SYTY:ssä  

kuukauden kolmantena  

tiistaina kello 12-14. 

Kevään 2022 kokoontumiset:  

18.1., 15.2., 15.3. ja 19.4.2022 

Yhteyshenkilönä Eila  

p. 0445097689

Yhdistyksen Facebook-sivut 

Voit lukea uusimmat tiedotteet, vaikka et ole 
kirjautunut Facebookiin. 

Mene yhdistyksen Internet-sivulle eli osoittee-
seen www.salonreumayhdistys.fi  

Siellä on joka sivun alareunassa  
Salon Reumayhdistys ry Facebookissa 

Tuota tekstiä klikkaamalla pääset lukemaan yh-
distyksen Facebook-sivut. 

Puhelimella samoin eli mene yhdistyksen Inter-
net-sivulle. 

Katso sivun alareunaa ja klikkaa sieltä 
Facebook. 
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Liikuntavastaava Marita Lönnberg 

p. 050 413 2192, sähköposti: liikunta@salonreumayhdistys.fi

Vesivoimisteluihin ilmoittautuminen Maritalle

tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Huom. ryhmissä vielä tilaa, joten ilmoittaudu nopeasti! 

Liikuntaryhmät eivät kokoonnu viikolla 8 (koulujen talvilomaviikko). 

VESIVOIMISTELU 

Tiistaisin klo 18.45-19.30 terapia-allas. 

11.1.-26.4. Yht. 15 kertaa/52,5 €. 

Ohjaajana Marita Lönnberg. 

Keskiviikkoisin klo 17.25-18.10 kilpa-allas. 
12.1.-27.4. Yht. 15 kertaa/ 52,5 €. 

Ohjaajana Marita Lönnberg.  

Perjantaisin klo 11-11.45 ja klo 11.50 -12.35 terapia-allas, 
14.1.-29.4. yht 14 kertaa/63 €. Ryhmät eivät kokoonnu viikolla 15, 

pitkäperjantaina. Ohjaajina Avain Fysion fysioterapeutit.  

LIIKUNTA keva t 2022 

KUNTOSALI 

Salohallin kuntosali, ei ilmoittautumista.  

Erityisliikkujien kuntosalivuorot ajalla 7.9.-26.4.2022 tiistaisin 
klo 11-12.30 ja torstaisin klo 16-17.  

RIVITANSSIRYHMÄ 

Kokoontuu Hermannin koululla torstaisin 13.1. 2022 alkaen  

klo 16 - 17.30.  

Huom. Ryhmässä on tilaa, joten tervetuloa myös uudet 
osallistujat mukaan! Lisätiedot: Riitta Nurmi, p. 0503503421. 

mailto:liikunta@salonreumayhdistys.fi
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Syty:n toimisto  (Helsingintie 6) 

avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin 

ja perjantaisin klo 9-15  

ja tiistaisin ja torstaisin klo 9-18. 

toimisto@salonsyty.fi, p. 044-765 3822 

Sytyn järjestämä toiminta on  ilmaista ja tarkoitettu 
kaikille Sytyn jäsenyhdistysten jäsenille, myös Salon Reumayhdis-

tyksen jäsenille.   www.salonsyty.fi  www.facebook.fi/salonsyty 

SYTYssä kaikille avointa toimintaa 

TEEMATORSTAI klo 12 - 14 

Kuukauden 

1. torstai: pelipäivä (korttipelejä, lautapelejä yms.)

2. torstai: yhteislaulua

3. torstai: kulttuuria

4. torstai: liikuntaa

DIGI-Pysäkki 

Erikoistuu ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten Digi-

neuvomiseen, mutta neuvonta on kaikille avointa ja maksutonta. 
Neuvontaa saa puhelimen, tietokoneen ja tabletin käytössä AJAN-

VARAUKSELLA MA-PE 9-15. Neuvonta toimii pääsääntöisesti 
ajanvarauksella: Niko Lehtonen, 0447811475 tai digi-

pysakki@salonsyty.fi 
Voit silti poiketa päivän aikana Syty:yn katsomaan, onko digineu-

voja vapaana. 
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Juttuseuraa ja vertaistukea 

Reumaklubi on reuma- sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien kanssa elävien 

avoin kohtaamispaikka: https://reumaklubi.reumaliitto.fi/ 

 REUMALIITTO 

Osoitteessa www.reumaliitto.fi sähköisiä palveluita koronavi-

ruksen rajoittaessa tapaamisia.  

Käy tutustumassa! 

Sote-uudistus ja aluevaalit 23.1.2022 

Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Sa-

malla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuol-

lon sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit.  

Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että saat tarvitsemasi 

sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Kunnat vastaavat jat-

kossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista. 

Uudistus tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Kun yhteiskunta muuttuu, 

on palvelujenkin muututtava. 

Sote-uudistuksen päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja 

terveyspalveluja yhdenvertaisesti ja, että hyvinvointi ja terveyserot kaventuvat. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön parhaat ja tehokkaimmat toi-

mintatavat. Tavoitteena on turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, parantaa 

turvallisuutta ja vastata yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin. Pää-

osin palvelut ovat julkisia palveluja, ja niitä täydentävät entiseen tapaan yksityi-

set palveluntuottajat sekä järjestöt. 

Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelut pelaavat hyvin yhteen. Saat tar-

vitsemasi avun yhdellä yhteydenotolla ja siirryt palvelusta toiseen aiempaa su-

juvammin. Lääkäriin ja muihin palveluihin pääset nopeasti ja ajallaan. 

Lisää tietoa Sotesta ja aluevaaleista Reumalehdessä 4/2021, joka ilmestyy 

10.12.2021.  

Äänestämällä voimme vaikuttaa paikallistasolla, millaiseksi sote muodostuu. 

Toivomme kaikki, että sote-palvelut säilyvät lähellä, eivätkä keskity 

suuriin keskuksiin. Siksi on tärkeää äänestää näissä vaaleissa!  



 10 Yhteystietoja 
Margit Laine puheenjohtaja,  

opintosihteeri,  Nivelrikkoryhmä ja  

Fibromyalgiaryhmä 

p. 040 581 0763,

puheenjohtaja@salonreumayhdistys.fi

Pirjo Randell, varapuheenjohtaja, 

jäsenasiat, 

teatteri- ja  konserttimatkat, retket 

ja HyväOlo-ryhmä, 

p. 0400 650 476.

pirjo.randell@gmail.com

jasenasiat@salonreumayhdistys.fi

Anna Salminen, sihteeri,  

reumalasten ja vanhempien toiminta 

p. 040 778 9570

sihteeri@salonreumayhdistys.fi 
salonreumalapset@salonreumayhdistys.fi

HYVÄ JÄSENEMME  

Päivitä toimiva sähköpostiosoitteesi jäsenasioiden hoitajalle 

jasenasiat@salonreumayhdistys.fi  
Siten varmistat, että saat ajankohtaista tietoa nopeasti. 

VUOSIKOKOUS 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

torstaina 24. helmikuuta 2022 kello 18 
Salon SYTY ry:n tiloissa (Helsingintie 6).  

Esillä sääntöjen 10 § määräämät asiat, kuten vuosikertomus 
ja tilinpäätös v. 2021.Päätetään jäsenmaksun suuruus sekä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Kokouk-
sessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen 

jäsenet vuodelle 2022. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.  

Tervetuloa! Hallitus  

mailto:puheenjohtaja@salonreumayhdistys.fi
mailto:sihteeri@salonreumayhdistys.fi
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Tili- ja isännöintipalvelu 

TILIKOSKI on tukenut 

postitustuella tämän  

tiedotteen postitusta. 
Kiitos tuesta! 

JÄSENETUJA 
Näyttämällä jäsenkorttia 2021  

Suutari-Pekka, Hämeentie 37.  

Antaa 5%-20% alennuksen tuotteesta riippuen. 

Salon Jalkahuolto, Ruuhikoskenkatu 9,  p. 040 1799 304. 

Perusjalkahoito –20%, pelkkä kynsienleikkaus 20€. 

Salon Kukkakimppu, Helsingintie 5. 

Antaa 20% alennuksen ruukkukasveista,  

leikkokukista ja sidontatöistä, pois lukien morsius-  

sidonnan, tarjoukset ja välitykset. 



 12 

Salon 
Reumayhdistys 

toivottaa 
rauhaisaa joulua 

ja 
mukavia hetkiä  

yhdistystoiminnan 
parissa vuonna 

2022! 

       Salon Reumayhdistys ry 

JÄSENTIEDOTE 1/2022 




