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Pääkirjoitus

Vertaistukea, tietoa ja toimintaa yhdistyksestä
Vuosi 2018 on yhdistyksemme 40-vuotisjuhla vuosi. Juhlavuoden aloitamme tällä omalla juhlajulkaisulla.
Pirjo Randell, Salon Reumayhdistys, puheenjohtaja
Salon Reumayhdistys ry on
kansanterveys-, vammais- ja
liikuntayhdistys, jossa on yli
400 jäsentä ja se toimii Salossa. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan reumasairaiden ja
muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden elinoloihin ja palveluihin sekä tukemaan sairastuneiden elämäntilanteita.
Salon Reumayhdistys ry on
Salon suurimpia potilas- ja
vammaisyhdistyksiä. Olemme vakavarainen, vireä ja
runsaasti toimintaa järjestävä
yhdistys.
Yhteistyöyhdistys
Salon Sytyn tilat Helsingintiellä antavat meidän ryhmien
kokoontumisille hyvät tilat.
Yhdistyksen kaikki vertaistukiryhmät kokoontuvat siellä,
tilaa on aina riittänyt.
Lähivuodet tulevat olemaan

myös tuki- ja liikuntaelinsairaille suurten muutosten
aikaa. Pitkään valmisteltu
Sote-uudistus on siirtymässä
toteutusvaiheeseen. On tärkeää seurata miten uudistuksen toteutusta valmistellaan,
miten toteutetaan ja miten se
lopultakin vaikutta moni- ja
pitkäaikaissairaiden hoitoon
ja hoidon seurantaan. Uudistukseen sisältyy siis paljon
mahdollisuuksia, mutta myös
uhkakuvia.
Salon sairaalassa toimii nyt
reumapoliklinikka, jossa on
yksi reumatologi ja reumahoitaja, vastaanottoja 2-3- kertaa
viikossa.
Terveyskeskuksessa omalääkärijärjestelmä ei oikein toimi, lääkäreiden suuresta vaihtuvuudesta johtuen, usein on
uusi lääkäri vastaanotolla ja
siksi hoitosuteen saaminen
on vaikeaa. Reumahoitajaa
tai reumavastuuhoitajaa terveyskeskukseen ei vieläkään
ole saatu. Tämä olisi tärkeää
pitkäaikaissairaan
potilaan

Salon kaupungin tervehdys
Lauri Inna, 
Kaupunginjohtaja

den kunnissa ja edunvalvonnan
lisäksi juuri tätä ennaltaehkäisevää työtä Salon Reumayhdistys
on Salon seudulla kuluneiden 40
vuoden aikana tehnyt.

Maamme on monissa tutkimuksissa ja monenlaisilla mittareilla
mitattuna todettu yhdeksi maailman parhaista maista elää. Vaikka olemmekin tasa-arvoinen,
turvallinen ja vakaa yhteiskunta,
niin aina on varaa parantaa, ja
kansalaisten erilaisia, esimerkiksi sairaudesta tai vammasta
johtuvia tarpeita on järjestelmällisesti tuotava esille ja julkiseen
keskusteluun.

Monen sosiaali- ja terveysalan
kansalaisyhdistyksen toiminnan
yksi keskeisimmistä kulmakivistä on vertaistuki. Toiminta voi
olla yhdessä kokemista ja tekemistä tai se voi luottamuksellisia
keskusteluja vaikeassa elämäntilanteessa – tukea, jonka arvoa ei
voi edes mitata. Myös tässä tehtävässä Salon Reumayhdistys on
aktiivisesti toiminut kymmenien
vuosien ajan.

Suomea on yhdistysten maa, ja
niinpä edunvalvojina toimivatkin hyvin usein yhdistykset sekä
niiden kattojärjestöt niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla. Etenkin nyt
tarvitaan aktiivista edunvalvontaa, sillä valmisteilla oleva soteuudistus vaikuttaa tulevaisuudessa monella tavalla yhdistysten
toimintaympäristöön.

Salon kaupungin puolesta haluan kiittää Salon Reumayhdistystä arvokkaasta työstänne salonseutulaisten hyväksi ja toivottaa
yhdistyksellenne mitä parhainta
juhlavuotta sekä onnea ja menestystä toiminnallenne myös
tulevaisuudessa.

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy maakuntien vastuulle, säilyy hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
sekä ennaltaehkäisevä terveystyö
edelleen kuntien vastuulla. Tämän tehtävän toteuttamisessa
kolmannella sektorilla on keskeinen asema myös tulevaisuu-

Kuva: Jarno Lindholm

Lauri Inna,
Kaupunginjohtaja

kannalta.
Kymmenen vuoden takaisen
juhlan jälkeen yhdistyksessä on asioita jotka eivät ole
muuttuneet, mutta runsaasti
uutta on tullut mukaan.
Liikunta on erityisen tärkeää reuma- ja muille tuki- ja
liikuntaelinsairaille, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja lihasvoiman
säilyttämiseksi.
Yhdistyksellämme on useita
vakiintuneita liikuntaryhmiä,
kuntoutumisvoimistelua kerran viikossa ja neljä omaa vesivoimisteluryhmää viikossa.
Uusimpana
liikuntaryhmä
on aloitettu rivitanssi muutaman vuoden tauon jälkeen.
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua erityisliikuntayhdistysten
kuntosali
vuoroille.
Sairastunut tarvitsee myös
vertaistukea, sairaus rasittaa
usein mielenterveyttä, mutta
samaa sairautta sairastavalta
saa käytännön ohjeita, neuvoa ja tukea selviämiseen.

Salon Reumayhdistys järjestää neljä sairauskohtaista vertaistukiryhmää, uusimpana
toimintansa on aloittanut reumalasten ja vanhempienryhmä. Kaikille avointa vertaistoimintaa on kuukausittain,
niissä vierailee asiantuntijaluennoitsijoita ja pidetään
reumatologin kyselytunti.
Uudempaa toimintaa ovat
tiistairyhmät jotka kokoontuvat päivisin. Kuukauden
ensimmäisen tiistaina on Virikeryhmä, toisen ja neljäntenä tiistaina HyväOlo ryhmä ja
kolmantena tiistaina kirjakerhoryhmä.

sa. Suomen Reumaliiton jäsenhankinta kampanjaankin
osallistumme
juhlavuoden
merkeissä.
Toivotan jäsenillemme hyvää
juhlavuotta ja kaikille tämän
liitteen lukijoille hyvää ja kivutonta kevättä.

Tervetuloa mukaan
toimintaamme!

Yhdistyksen virkistystoiminnasta mainittakoon retket,
teatterimatkat ja joka kesäinen Rantapirttipäivä jäsenille
perheineen ovat perinteisiä,
unohtamatta joulujuhlia.
Juhlavuotta vietämme jäsenistön kanssa juhlien, kesällä
Rantapirtillä ja syksyllä Reumaviikon avajaisilla, montaa
muutakin mukavaa on tiedos-

Pirjo Randell

Salon Reumayhdistys – 40-vuotta aktiivista toimintaa reumaa sairastavien hyväksi
Maria Ekroth, toimitusjohtaja, Suomen Reumaliitto ry
Haluan onnitella 40-vuotiasta
aktiivista Salon Reumayhdistystä. Arvostan kovasti sitä,
miten teette loistavaa yhteistyötä muiden sote-yhdistysten
kanssa ja saatte näin toiminnastanne todella aktiivista ja
monipuolista. Käytän usein
yhdistystänne
esimerkkinä
hyvästä verkostoitumisesta ja
yhteistyöstä.
Järjestömme ydin on yhdistystoiminta, jonka tarkoituksena
on edistää kaikkien reuma- ja
tule-sairaiden mielekästä elämää tarjoamalla tietoa, tukea
ja ystäviä, jottei kenenkään
tarvitse jäädä yksin sairautensa kanssa. Paikallinen yhdistys
vaikuttaa lisäksi vahvasti koko
liiton toimintaan tuomalla
esiin yhdistyksensä jäsenten
mielipiteitä ja toiveita yhteisissä kohtaamistapahtumissa.
Liiton yhtenä vahvana tehtävänä on organisoida ja kehittää toimintaa yhdessä yhdistysten ja sairastavien kanssa.
Toinen tärkeä tehtävä on luoda
ja ylläpitää rakenteita ja ver-

kostoja, avaa keskusteluyhteyksiä eri avaintahojen kanssa,
jotta reumaa ja muita tuki- ja
liikuntaelinsairauksia sairastavien asiat tulevat huomioitua päätöksenteossa parhaalla
mahdollisella tavalla.
Keskusteluyhteyksistä avaintahojen kanssa on mainittava,
että Reumaliitto piti aktiivisesti esillä reuma- ja tule-sairaiden asiaa ja laati 17 kannanottoa ja lausuntoa ajankohtaisiin
aiheisiin vuoden 2017 aikana. Nämä kohtaamiset, mm.
eduskunnassa, koskivat muun
muassa sairausvakuutuslakia,
erikoissairaanhoidon keskittämistä, lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, muutosta
lääkkeiden toimitusvälissä ja
kauppojen esteettömyyttä.
Erään kannanoton painopisteenä olivat sairastamisen kustannukset ja kansalaisaloite
vuosittaisen lääkekaton jakamisesta. Nykyisellään yli 600
euron lääkekatto tulee maksettavaksi kalliita lääkkeitä
käyttäville pahimmillaan yhdellä kertaa, mikä on monelle
taloudellisesti liikaa. Asiasta
keskusteltiin niin sosiaali- ja
terveysministeriössä kuin Apteekkariliitossakin,
yhdessä
kahdeksan muun potilasjär-

jestön kanssa. Reumaliitto toi
ongelmaa esille myös eduskunnan pikkuparlamentissa
reumaviikon tilaisuudessa.
Vaikuttamistyömme kantoi hedelmää. Asiaan saatiin hieman
helpotusta, kun tämän vuoden
alussa tuli mahdolliseksi ostaa
erityisen kalliita lääkkeitä (yli
1000 euroa) kerralla määrä,
jolla lääkekustannusten vuosiomavastuu ylittyy. Muutos
helpottaa alkuvuoden taloutta.
Erityisen kalliita lääkkeitä on
esimerkiksi reuman hoidossa
käytetyissä biologisissa lääkkeissä.
Reumaliiton tämän vuoden
toimintateema on kohtaaminen ja Salon Reumayhdistys
on loistava esimerkki yhdistyksestä, joka edesauttaa hyviä kohtaamisia ja toimii näin
esimerkkinä muillekin. Reumaliitto haluaa välittää näin
lämpimän kiitoksen koko Salon Reumayhdistyksen väelle,
vapaaehtoistyön tekijöille arvokkaasta työstä. Yhdessä tekemällä ja tukemalla edesautamme niin sairastuneiden
kuin heidän lähiomaisten selviytymistä arjessa.

Iloisiin ja innostaviin
kohtaamisiin!
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Yhdistyksen hallitus vuodelle 2018
vasemmalta Hannu Niemi, Riitta Nurmi, Salme Säilä, Eila Saarni, Pirjo Randell, Päivi Rockas,
Margit Laine ja Tanja Söderström. Kuvasta puuttuvat Marjo Mäkelä, Lasse Lehtiö ja Sari Ahti.

Salon Reumayhdistys ry
www.salonreumayhdistys.fi
Yrjönkatu 16 as 4, 24240 Salo
Facebook / Salon Reumayhdistys
p. 045 876 3677, sähköpostit:
puheenjohtaja@salonreumayhdistys.fi
sihteeri@salonreumayhdistys.fi
jasenasiat@salonreumayhdistys.fi
liikunta@salonreumayhdistys.fi
salonreumalapset@salonreumayhdistys.fi
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Salon Reumayhdistys
Helsingintie 6, 24100 SALO
Päätoimittaja: Ritva Jokinen
ritva.jokinen@salo.salonseutu.fi
p. 0500 532345
Toimituskunta: Yhdistyksen hallitus

Toimittaja: Anna Salminen
Kuvat: Päivi Rockas, Sanni Jokinen ja Salon
Reumayhdistyksen kuva-arkistot
Sivunvalmistus: SSS/ilmoitusvalmistus
Painopaikka: Salon Lehtitehdas
Painosmäärä: 18.000

Salon Reumayhdistys
kiittää kaikkia
lehtemme tekemisessä
mukana olleita ja toivoo
lukijoidemme suosivan
mainostajiamme.
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Monenlaista kipua ja särkyä 
Markku Mali, LT, sisätautien- ja
reumasairauksien erikoislääkäri,
TYKS Salon sairaala
Kyky tuntea kipua suojelee meitä vammoilta ja ohjaa käyttäytymistämme.
Tästä kehomme suojelijasta voi kuitenkin häiriintyneenä kehittyä koko
elämää hallitseva vihollinen. Jatkuvan
kivun takia elämästä voi kadota nautinto ja päivistä tulee selviytymistä.
Kivun menkanismien ja eri tyyppien
ymmärtämämäinen auttaa taistelussa
epätarkoituksenmukaista kipua vastaan.

Tärkein hoito - itsehoitokeinot
Kivunsäätely on paljon monimutkaisempi kokonaisuus, kuin mitä yleensä
ajatellaan. Kipu ja särky ovat kokonaisvaltaisia kokemuksia ja ne vaikuttavat
lukuisiin toimintoihimme. Aivojen
kipujärjestelmät säätelevät myös mielialaa, unta, vireystilaa ja ajattelua.
Toisaalta näiden samojen toimintojen avulla voidaan vähentää ja hallita
kipua. Tähän perustuu kivun itsehoitokeinot: positiivinen elämänasenne
ja stressin välttäminen, riittävä uni
ja lepo, säännöllinen liikunta ja kunnon kohottaminen sekä negatiivisten
ajatusten ja tapojen tietoinen muuttaminen. Nämä omahoitokeinot ovat
onnistuneen kivunhoidon perusta kaikissa kiputyypeissä. Lääkehoidon tehtävä on ainoastaan tukea näitä omia
hoitokeinoja ja yksinään lääkehoitojen
teho jää usein vaatimattomaksi.

Reumatulehdus- ja
nivelrikkokivut
Reumasairauksissa esiintyy tulehdukseen liittyen nivelten turvotusta, kuumotusta ja liikuttelukipua sekä arkuutta erityisesti aamuisin ja levon jälkeen.
Tavallisin nivelkipujen aiheuttaja on
kuitenkin nivelrikko ja rappeumavaivat. Näissä kipu on yleensä pahempi
rasituksen tai kuormituksen jälkeen
ja tulehduksen merkit ovat vähäisemmät.
Reuman hoidossa on tärkeä arvioida,
onko kyse nivelrikon tai -vaurion aiheuttamasta kivusta, vai onko merkkejä myös aktiivisesta tulehduksesta.
Jälkimmäisessä tapauksessa esim.
reuman peruslääkityksen tehostus voi
auttaa, ensimmäisessä todennäköisesti ei.
Nivel- ja lihaskipuja yritetään lievittää
useimmiten oireenmukaisesti tulehduskipulääkkeillä (Esim. Ibuprofeiini,
naprokseeni, meloksikaami, diklofenaakki, ketoprofeeni, etorikoksibi). Kiputilanteen rauhoittuessa ne voidaan
lopettaa ja käyttää vain tarvittaessa.
Kaikille
tulehduskipulääketabletit
eivät sovi, joskus tulehduskipugeeli
paikallisesti voi olla vaihtoehto. Parasetamoli on kipulääkkeenä melko
heikkotehoinen, mutta sen etuna on
vähäisempi mahaärsytys, verenvuotoriski sekä munuaishaitat verrattuna
tulehduskipulääkkeisiin.

Kivunhoitokeinoja on muitakin. Yksittäisiin turvottaviin niveliin voi nivelensisäinen glukokortikoidipistos antaa
avun. Jo pitkälle vaurioituneisiin niveliin ortopediset toimenpiteet (keinonivelet, jäykistykset) ovat vaihtoehto.
Fysioterapian mahdollisuuksia ja apuvälineitäkään ei sovi unohtaa.

Hermokivuista
Hermokivut esiintyvät ja säteilevät
hermotusalueen mukaisesti. Tavallisimpia syitä on esim. selkärangassa
hermojuuren ärsytys tai vaurio. Hermopinteet, kuten esim. rannekanavan
ahtauma, ovat reumapotilailla melko
yleisiä. Esim. diabetekseen tai autoimmuunisairauksiin voi liittyä alaraajoista alkava sukkamaista puutumista ja
särkyä aiheuttava polyneuropatia eli
monihermosairaus. Hoitona hermokivuissa on itsehoitokeinojen lisäksi
hermokivun syystä sekä vaikeusasteesta riippuen hermokipulääkkeet,
fysioterapia, kirurgia. Hermokipulääkkeet, moduloivat hermoston kipujärjestelmää ja ”kiputermostaattia” (esim.
amitriptyliini, gabapentiini, pregabaliini, duloksetiini, venlafaksiini).
Hermon vaurioituessa kipu voi olla hyvin intensiivistä ja vaikeaa. Tällöin kuten myös esim. vaikeissa syöpäkivuissa
voidaan joutua käyttämään myös vahvoja morfiinin sukuisia kipulääkkeitä,
opiaatteja (esim. kodeiini, tramadoli,
buprenorfiini ja vahvat opioidit morfiini, oksikodoni, fentanyyli). Opiaatit
ovat kaksiteräinen miekka. Oikein kohdennettuna ja käytettynä ne ovat tehokkaimpia kipulääkkeitä, mutta niillä
on runsaasti sivuvaikutuksia (väsyttäviä, pahoinvointi, ummetus), aiheuttavat helposti riippuvuutta ja tottumusta
sekä voivat pitkäaikaiskäytössä paradoksaalisesti joskus jopa herkistää
kivulle. Opiaatteja tulisi käyttää vain
vaikeassa kivussa ja purkaa pois, kun

kiputilanne saadaan hallintaan. Pelkän toiminnallisen kivun hoidossa
niistä on lähinnä vain haittaa.

Kipuhermoston herkistyminen,
sentralisoitunut toiminnallinen kipu
Kivun pitkittyessä tapahtuu usein aivojen kipujärjestelmän herkistymistä
ja aktivoitumista. Kipua tuntuu enemmän ja laajemmin kuin ärsykkeen perusteella voisi olettaa. Kivuliaisuutta ja
leposärkyä sekä käsittelyarkuutta voi
alkaa esiintyä eri puolilla kehoa paikkaa vaihdellen. Tapahtuu eräänlainen
keskushermoston
kiputermostaatin
yleinen herkistyminen, puhutaan kivun sentralisoitumisesta. Aivot ovat
oppiva elin ja valitettavasti myös aivojen kipujärjestelmät oppivat ja kehittyvät, kun niitä toistuvasti ärsytetään.
Tavallisin syy kivun sentralisaatiolle
onkin pitkittynyt paikallinen kipuoire tai kipusyndrooma. Sen takia se
on erityisen yleistä reuma- ja sidekudossairauksissa sekä nivelrikossa (1030%:lla). Myös riittämätön uni ja lepo,
ylipaino, liikkumattomuus, stressi ja
toivottomuus, tapaturmat ja toimenpiteet, infektiot, hormonaaliset muutokset voivat olla kivun herkistymiselle altistavia tai pahentavia elimistön
kuormitustekijöitä.
Geneettisen alttiuden omaavilla voi
kivun sentralisaation myötä kehittyä
yleinen fibromyalgiaksi kutsuttu kipuoireyhtymä, jolle ominaista on vetämättömyys (fatigue), unihäiriöt ja
ajattelun kankeus (aivosumu, fibrofog). Jatkuvan kivuliasuuden johdosta
elimistön stressimekanismit ovat myös
aktivoituneet aiheuttaen monenlaisia
muita autonomisen hermoston häiriintymisestä johtuvia oireita.
Kivun sentralisoitumista ja fibromyalgiaa tulee epäillä, jos on pitkäkestoista,

laaja-alaista ja erityisesti tuki- ja liikuntaelimistöperäistä kivuliaisuutta (kipu,
särky, kolotus, käsittelyarkuus), joka ei
riittävästi selity vammalla, vauriolla tai
inflammaatiolla. Varhaisella diagnoosin asettamisella voidaan välttyä monilta turhilta tutkimuksilta ja hoidoilta
ja estää moninaisten lisäongelmin kehittyminen.
Hoidossa itsehoitokeinot sekä opastus
kivun herkistymismekanismeista ja oireyhtymän luonteesta ovat ensisijaiset.
Liikunnan ja liikkumisen vähittäisellä
lisäämisellä sekä yleiskunnon kohottamisella on todettu paras hyöty. Kiputermostaattiin vaikuttavia lääkkeitä
(kts. hermokipulääkkeet) hyvin pienillä alkuannoksilla voidaan kokeilla itsehoidon tukena. Aiheesta tarkemmin

Lopuksi
On tärkeää yrittää selvittää kivun syy.
Aina spesifiä syytä ei voida osoittaa
(kipu ei näy kuvissa tai alkuperäinen
syy on jo parantunut) tai syyt tiedetään, mutta niitä ei pystytä kokonaan
poistamaan.
Käytännössä ylläkuvattuja eri kivun
mekanismeja esiintyy samanaikaisesti ja erottamattomasti. Kipu säätelee
myös mielialaamme ja päinvastoin.
Tämä kaikki tekee hoidosta haasteellista ja lääkehoidon mahdollisuudet
ovat rajalliset, usein kipua voidaan
vain lievittää. Itsehoitokeinot ovat kaikille turvallisia ”hyvän elämän” ohjeita, joista ei ole kenellekään haittaa.
Kivunhoidon ensisijaisena tavoitteena
on toimintakyvyn ja elämänlaadun parantaminen. Kivun ei pidä antaa hallita elämää, tällöin täysipainoinen elämä on mahdollista.
Laajemmin aiheesta:
https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/
evaita-fibromyalgiapotilaan-kohtaamiseen/
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Tiistaikerhot – toimintaa
toiveiden mukaan
Anna Salminen
Salon reumayhdistys tarjoaa jäsenilleen toimintaa myös päiväaikaan. Säännölliseksi ajankohdaksi
on vakiintunut tiistaipäivä kello 12
alkaen. Salon Sytystä onkin varattu
yhdistykselle tilat kuukauden jokaiselle tiistaille.

Salmen virikekerho
Vaikka
sairauskohtaisilla
vertaistukiryhmillä on Salon reumayhdistyksessä vakiintunut tarve, puheenjohtaja Pirjo Randell
halusi aikoinaan lisätä hyvinvointilähtöistä toimintaa. Ajatus konkretisoitui vuonna 2010, kun kädentaitoihin painottuva Salmen
askartelukerho ja nykyään nimeä
Salmen virikekerho kantava toiminta aloitettiin.
Tuolloin yhdistyksen emäntänä
toiminut Salme Säilä oli sopivasti
vailla tekemistä. Muutto Perniöstä
lähemmäs Salon keskustaa lisäsi aikaa harrastuksille.
– Kun tulin kaupunkiin, pelkäsin
muuttuvani sohvaperunaksi, nyt

usean vuoden ajan virikekerhoa
ohjannut Salme naurahtaa. Kädentaitoja harrastavan Salmen pelko
osoittautui siis turhaksi.

hyvinvoinnista oman asiantuntijuutensa kautta. Vierailijoiden luennoille osallistuu usein lähes 30
kuulijaa.

Vuosien kuluessa kerhon suosio on
vain kasvanut, ja nyt jo noin 20 käsitöistä kiinnostunutta on löytänyt
kerhon. Salme ideoi teemojen mukaan käsitöitä ja askartelua, mutta
mukaan voi tulla myös tekemään
omaa tekeillä olevaa työtä. Salmen
ideoihin saa materiaalit yhdistykseltä.

Kirjapiiri

– Kerho on sillä tavoin keskusteleva kerho, ettei aina tarvitse tehdä.
Moni tuleekin toisinaan lähinnä
seuran vuoksi, Salme muistuttaa.

HyväOlo-kerho
Kädentaidot saavat jäädä toisena
tiistaina, kun Pirjo Randellin vetämä HyväOlo-kerho kokoontuu.
Vuonna 2013 perustetussa HyväOlo-ryhmässä keskustellaan yleisesti tavoista, joiden avulla hyvinvointia voidaan edistää.
HyväOlo-kerho on Salmen virikekerhon tavoin saanut ihmisiä liikkeelle. Kerhossa on sekä keskustelua vertaistoimintana että erilaisia
vierailevia puhujia, jotka kertovat

Kirjapiiri aloitti toimintansa samana vuonna HyväOlo-kerhon kanssa.
Kerran kuussa kokoontuvaa kirjapiiriä ohjaa Päivi Rockas. Kahvikupposen ja kirjan ääressä jutustellaan
tavallisesti noin kaksi tuntia.
Kirjapiirissä on jokaiselle tapaamiskerralle sovittuna jokin kirja, josta
vaihdetaan ajatuksia. Kirja voidaan
valita siten, että se sisältyy valitun
kirjailijan tuotantoon tai johonkin
tiettyyn aihepiiriin. Kirjan lukeminen ei sinällään ole ehdotonta, vaan
mukaan voi tulla myös kuuntelemaan ja keskustelemaan kirjallisuudesta.
Päivi pitää kirjapiirin alle kymmenen henkilön osallistujamäärää sopivana. Usein kirjan aiheesta viriää
muutakin keskustelua, joten on tärkeää, että jokaisella on ajallisesti tilaa osallistua keskusteluun.
Lisätiedot tiistaipäivän kerhoista ja yhteyshenkilöistä löytyvät lehden lopusta.

“Kavereiden seurassa sairaus
unohtuu” – Kokemuksia
lastenreumasta
Anna Salminen
Posket punoittavat, ja uunissa paistuu pulla. Voisi luulla, että helmikuisena iltana paikalla olevat lapset
ovat olleet mäenlaskussa. Kyseessä
on kuitenkin Salon Sytyn tiloissa
kokoontuva reumalasten ja heidän
perheidensä tapaaminen. Mäenlaskun sijaan lapset leikkivät hippaa
ennen laskiaispullien tekoa ja elokuvan katselua. Lisäksi aikuiset laittavat esille askartelutarpeet ystävänpäiväkortteja varten.
7-vuotias Onni malttaa hetkeksi istahtaa juttelemaan. Hän sairastui
lastenreumaan jo alle 2-vuotiaana.
Vaikka Onni kertookin, ettei aina
jaksa juosta kuten muut, tapaamisen
hippaleikissä se ei näy ollenkaan.
Onnia ärsyttää sairaudessa eniten
kerran viikossa annettava pistoslääke. Vaikka pistoskohtaa yritetään
puuduttaa kylmällä, lääke kirvelee
kamalasti. Asiasta puhuminenkin
harmittaa. Mukavampi puheenaihe
on Onnin uusi harrastus. Hän on
aloittanut hiljattain ilmakivääriam-

munnan ja napannut jo palkinnonkin siitä.

myötä alkaneet pelottaa häntä. Vaikka Milman mielestä neuloihin ei
totu, pehmolelupandan mukanaolo
helpottaa tarvittaessa neulakammoa. Koulun jälkeen Milma viettää
aikaa usein kavereiden tai muodostelmaluistelun parissa.

12-vuotias Anna askartelee ystävänpäiväkortteja ennen elokuvan alkua.
Onnin
tavoin
hänkin on sairastanut lastenreumaa jo alle 2-vuoKysyttäessä lapsilta
Kysyttäessä lapsilta
tiaasta
alkaen.
hetkestä, jolloin sairaus
hetkestä, jolloin saiAnna kertoo, että
raus unohtuu, lapelämä
reuman
unohtuu, lapset ovat
set ovat hyvin yksikanssa on ihan
hyvin yksimielisiä.
mielisiä. Kavereiden
normaalia, tosin
Kavereiden seurassa
seurassa sairautta ei
välillä on kipuja.
sairautta ei mietitä.
mietitä. Myös reumaLääkäri- ja sairaalasten tapaamisessa
lakäyntien takia
keskitytään
monihän joutuu olemaan koulusta välillä poissa. Myös puoliseen tekemiseen. Aikuisten
Annan mielestä pistoksena annet- jutustelukaan ei aina sivua sairaustavat lääkkeet ovat ikävintä sairau- asioita.
dessa. Anna harrastaa teatteria ja
Reumalasten tapaamisiin toivotaanuimista merenneitopyrstön kanssa.
kin lisää kavereita perheineen muLisäksi kaverit ovat hänelle tärkeitä.
kaan. Toimintaa suunnitellaan siten,
Kolmas haastateltava on 8-vuotias että se miellyttäisi eri-ikäisiä lapsia.
Milma. Hänellä lastenreuma ilme- Tapaamisia on järjestetty vuosittain
ni 4-vuotiaana. Haastattelupäivänä kaksi sekä syksyllä että kevätpuosairaus ei ole muistuttanut itsestään. lella. Toukokuun tapaamiselle on
Ikävintä sairaudessa ovat olleet sai- suunnitteilla ratsastustapahtuma.
raalassa annetut kortisonipistokset.
Toiminnan yhteystiedot löytyvät lehden
Kaikenlaiset neulat ovat sairauden
sivulta 3.
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SAIRAUSKOHTAISET
VERTAISTUKIRYHMÄT
Nämä ryhmät kokoontuvat 2-4
kertaan toimintavuoden aikana,
ryhmissä keskustellaan, jaetaan
omakohtaista tietoa ja kokemuksia.

haittaa. Nivelrikko tuottaa suuria kustannuksia iäkkäiden ihmisten liikuntakyvyttömyyden vuoksi. Sen estämiseksi
Suomessa tehdään vuosittain tuhansia
lonkan ja polven tekonivelleikkauksia,
joten myös hoito on verraten kallista.

Fibromyalgiaryhmä:

Lisätietoja: nivelrikko- ja fibromyalgiaryhmistä Margit Laine, margitlaine@

Fibro tarkoittaa sidekudosta ja myalgia kipua lihaksissa. Fibromyalgia aiheuttaa kipua lihaksissa ja sidekudoksissa. Tuki- ja liikuntaelimistön kipujen
ohella potilaat kärsivät lepoa antamattomasta yöunesta ja heti heräämisestä
alkavasta uupumuksesta. Lisäksi heillä
on erilaisia psyykkisen ja neurologisen
tyyppisiä oireita. Oireiden kuva ei ole
yhteneväinen. Sen vuoksi usein puhutaan oireyhtymästä. On väärin kuitenkin väittää, ettei tällaista sairautta
ole olemassa. Arvioiden mukaan fibromyalgiaa sairastaa kahdesta viiteen
prosenttia väestöstä.

Nivelrikkoryhmä:
Nivelrikko (artroosi, osteoartriitti) on
ihmisen yleisin nivelsairaus. Eniten sitä
esiintyy ukkovarpaiden tyvinivelissä,
sormien kärkinivelissä ja selkärangan
nivelissä. Suurimmat terveydelliset ja
taloudelliset haitat aiheutuvat lonkan ja
polven nivelrikosta. Nivelrikkoa todetaan lähes kaikilla eläkeikäisillä, mutta
vain osalle heistä siitä on merkittävää

suomi24.fi

Sidekudossairaidenryhmä:
Eri sidekudostaudeissa on päällekkäisiä piirteitä, ja niiden erottaminen toisistaan voi joskus olla hankalaa. Lähes
kaikissa sidekudossairauksissa ensioireina esiintyy väsymystä ja nivel- tai
lihassärkyä. Joissakin sidekudossairauksissa ilmenee tavallista runsaammin
valkosormisuutta.
Yleistyneitä sidekudostauteja ovat:
SLE (yleistynyt punahukka), Sjögrenin oireyhtymä, Systeeminen skleroosi
(skleroderma, yleistynyt ihonkovettumatauti), Tulehdukselliset lihastaudit
(myosiitit), Sekamuotoinen sidekudostauti (MCTD). 9
Erilaisia harvinaisia sairauksia ja
vammoja tunnistetaan tällä hetkellä
maailmassa arviolta 6 000. Suomessa
sairaus katsotaan harvinaiseksi kun
sitä sairastaa enintään viisi henkilöä
10 000:ta asukasta kohden. Raumataudeissakin on monia näitä harvinai-

seksi luokiteltuja sairauksia.
www.harvinaiset.fi
Marjo Mäkelä, sidekudossairaidenryhmä, marjo70.makela@gmail.com

Nivelreumaryhmä:
Nivelreuma on yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Usein puhutaan
vain ”reumasta”, mikä voi aiheuttaa
väärinkäsityksiä. Nivelreumaan sairastuu vuosittain noin 1 700 suomalaista
aikuista. Sairastuminen on yleisintä
60-70 -vuotiailla naisilla, harvinaisinta
nuorilla miehillä. Aikuisia nivelreumaa
sairastavia on Suomessa noin 35 000.
Nivelreuman syytä ei tiedetä, mutta se
kuuluu autoimmuunitauteihin. Niissä
elimistön immunologinen puolustus
on suuntautunut väärin omaa kudosta
vastaan. Nivelreuma ei ole periytyvä
tauti, mutta alttius sairastumiseen periytyy lievästi.
Lisätietoja:
Ritva Jokinen, nivelreumaryhmä,
ritva.jokinen@salo.salonseutu.fi
www.suomenreumaliitto/ reuma-aapinen,
sieltä löytyvät myös videoluennot erilaisista
reumasairauksista ja niiden hoidosta.
www.salonreumayhdistys.fi , ja Facebook /
Salon Reumayhdistys

Lähde: Suomen Reumaliitto/Reumaaapinen ja www.harvinaiset.fi

Sote-tietoa sairastavalle
Miranna Seppälä-Saukkonen, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, Suomen Reumaliitto
Vuosi 2018 tuo mukanaan
muutoksia sairastamiseen liittyviin sosiaali- ja terveysasioihin. Tässä niistä tärkeimpiä
pähkinänkuoressa.
Vuoden alusta erityisen kalliita lääkkeitä (yli 1000 euroa) käyttävät ovat
voineet ostaa lääkkeitä kerralla määrän, jolla lääkekustannusten vuosiomavastuu ylittyy. Muutos helpottaa
alkuvuoden taloutta. Erityisen kalliita
lääkkeitä on esimerkiksi reuman hoidossa käytetyissä biologisissa lääkkeissä. Reumaliitto on tyytyväinen tähän
muutokseen, jonka eteen se teki vaikuttamistyötä.
Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittävien asiakasmaksujen
enimmäismäärät laskivat 1,22 prosenttia. Siten terveydenhuoltomaksujen maksukatto on 683 euroa. Sitä
kerryttävistä maksuista esimerkiksi
terveyskeskuksen avosairaanhoidon
lääkäripalvelujen vuosimaksu on tänä

vuonna 41,20 euroa tai vaihtoehtoisesti kolme terveyskeskuskäyntiä 20,60
euroa käynti. Lääkekustannusten vuosiomavastuu on 605,13 euroa. Yhdensuuntaisen matkan omavastuu on 25
euroa, mikäli matka on tilattu tilausvälityskeskuksesta. Vuotuinen matkakatto on 300,00 euroa.
Suurin osa Kelan maksamista etuuksista on viime vuoden tasolla. Seuraavat etuudet kuitenkin nousivat hieman:
sairausvakuutuksen minimipäiväraha,
nuoren kuntoutusraha ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan vähimmäismääräinen kuntoutusraha. Hieman
nousivat myös eläkettä saavan hoitotuen perustuki, takuueläke, eläketuki
sekä toimeentulotuen perusosa.
EU:n vammaiskortti tulee Suomessa
käyttöön keväällä. Kortilla vammaiset
voivat Suomessa ja muissa EU-maissa
todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja
kulttuuritapahtumiin.
Sairaaloiden työnjako uudistuu. Viiteen yliopistolliseen sairaalaan kootaan
vaativat leikkaukset ja toimenpiteet,
kuten reumakirurgia. Kullekin yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetään
alueellisia ja valtakunnallisia koordinaatiotehtäviä. Tampereen yliopistolli-

nen sairaala tulee koordinoimaan reumasairauksia. Myös päivystyshoitoon
tulee muutoksia.
Vuonna 2018 on luvassa paljon uudistuksia, jotka voivat vaikuttaa sairastavien elämään. Seuraamme Reumaliitossa tarkkaan, miten eduskuntaan näillä
näkymin keväällä tuleva sote-uudistus
etenee. Vuosi voi tuoda mukanaan
myös Suomen ensimmäiset maakuntavaalit. Ne ovat merkittävät, sillä soteuudistuksessa kaavaillaan, että vastuu
sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy
kunnilta maakunnille.
Lisätietoa yllä mainituista saat Reumaliiton, Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta. Nettiä käyttävien
kannattaa myös tutustua Terveyskylän
(www.terveyskyla.fi) reuma-, nivel- ja
kuntoutustaloihin, joista löytyy potilaille suunnattua tietoa. Reumaliiton
Sosiaaliturvan Suunnistuskartasta
saa apua eri tukien löytymiseen.

Miranna
Seppälä-Saukkonen

Virikekerho aloitti toimintansa syksyllä
Kuvassa kerholaisten ahertamia peitteen
yhdistyksen myyjäisvoitoksi.
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Yhdistysten yhteisiin Joulumyyjäisiin on osallistuttu koko
yhdistyksen toiminnanajan. Kuvassa iloiset vapaaehtoiset v.
2015

2011.
nosia,
Jäsenille on järjestetty monenlaista virkistystoimintaa matkoja, retkiä, konsertteja ja teatterimatkoja. Kuva Kerholaisten
kevätretkestä Teijon Ruukkialuelle keväällä 2016.

Kaikille avoin vertaistukiryhmä HyväOlokerho aloitti syksyllä
2013. Kuva: HyväOlo kerholaisia Salon Syty:n salissa.
2015 oli ensimmäinen
”TAMMITAPAHTUMA
varainhankintatilaisuus jossa
myyjäis-ja
kipparipöydät, kahvio
sekä arpajaiset. Kuvassa kirpparipöytä.

Kuva v. 2016
Reumaviikontapahtumasta
Salohallissa
Vilpas koripallopeliä seuraa
lasten ja vanhempien lisäksi
myös Reumaliiton reumalapsitoiminnan nimikko maskotti
”PUPPANA”.

2014 Vieraana
oli Suomen
Reumaliiton
uusi toimitusjohtaja Maria
Ekroth. Mukana oli edustajia
Turun-, Someron-, Perniön- ja Paimion
yhdistyksistä.

2013 oli
Yhdistyksen
35 vuotisjuhla
Someron Seurahuoneella.
Kuvassa
ansionmerkin
saaneita
vapaaehtoisia.
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Mieli ja keho liikkeelle – katsaus
yhdistyksen liikuntaryhmiin
Anna Salminen
Liikunnalla on kehoa ja mieltä
liikuttava voima. Reumasairauksien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa liikunta
on usein tärkeä toimintakykyä
ylläpitävä keino. Liikuntaryhmät ovatkin olleet Salon reumayhdistyksessä keskeinen toimintamuoto yhdistyksen alusta
lähtien. Yhdistyksen ryhmissä
kuntoilee nyt säännöllisesti lähes 70 henkilöä.

Voimistelu liikuttaa
jäsentä kuin jäsentä
Yhdistyksen voimistelu on perinteinen, mutta tehokas liikuntamuoto. Voimisteluryhmä kokoontuu kerran viikossa Salon
Urheilutalolla. Vakiintunut osallistujamäärä lähenee kymmentä
henkilöä. Tuula Pennanen on
käynyt noin kymmenen vuotta
liikuntaryhmässä.
– Ehdoton! Tuula toteaa heti kysymykseen harrastuksen tärkeydestä. Hänelle kokonaisvaltainen ja säännöllinen liikunta on
hyvinvoinnin perusta.
Ryhmää ohjaava, kokenut liikunnanohjaaja Marita Lönnberg kuvailee voimistelutuntia
monipuoliseksi. Tunnilla käytetään vaihtelevasti erilaisia välineitä apuna. Liikkeitä tehdään
sekä seisten että istuen. Lattiatasolla liikkeitä ei tehdä.
– Jokainen tekee omassa tahdissa, omien taitojensa mukaan.
Koska liikkeet voi tehdä istuen,
pyörätuolikaan ei ole este osallistumiselle, Marita muistuttaa.
Tuulaa harmittaa, että voimistelulla voi olla ikävä kaiku.
– Ihmiset saattavat luulla, että
tämä on kuin koululiikuntaa,
jossa oma liikuntasuoritus arvioidaan. Täällä ei ketään arvioida, vaan kukin halutessaan saa
ohjausta, Tuula sanoo ja muut
vieressä olevat nyökkäävät.

LIIKE ON
LÄÄKE!
Satu Gustafsson, puheenjohtaja, Suomen Reumaliitto ry
Liike kuuluu jokaisen ihmisen
päivittäiseen elämään. Ilman liikettä ei ole elämää. Ihmisten liikkeet, liikkuvuudet ja liikunta ovat
erilaisia, kuten kaikki tiedämme.
Niihin vaikuttavat monet tekijät,
mm. ympäristö ja perimä, mut-

Huonomman hetken osuessa
voimistelupäivälle kaverista on
apua.
– Kun hääkin lähtee, niin mää
tuun perässä, eräs osallistujista
tokaisee naurahtaen ja viittaa
vieressä istuvaan.
– Täällä on vaan niin hyvä henki, Tuulakin toteaa. Hän kertoo,
että ryhmässä on paljon iloa ja
naurua.
– Mut ei sunkaan me itketty oo!
Tuula lisää huudahtaen. Salissa
kaikuva yhteinen nauru vahvistaa, että ryhmässä on hyvä olla
ja liikkua.

Vesivoimistelun lempeä
voima
Vesivoimistelua
harrastetaan
ahkerasti Salon reumayhdistyksen järjestämänä. Viikon aikana
yhteensä neljä yhdistyksen ryhmää voimistelee Salon uimahallissa. Tammikuisena tiistai-iltana lötköpötköt viuhuivat altaalla
ysärihitin tahtiin, kun kymmenkunta vesivoimistelijaa toisti ohjaajan liikkeitä.
Tiistai-illan
vesivoimisteluun
osallistui myös Petri Westerlund.
– Kaveri houkutteli katsomaan,
ja siitä on nyt nelisen vuotta, Petri naurahtaa tunnin jälkeen.
Salon reumayhdistyksen liikuntavastaava Päivi Rockas nyökkää vieressä.
– Joo muistan, kuinka epäile-

ta myös merkittävästi erilaiset
sairaudet. Reuma- ja muiden
tuki- ja liikuntaelinsairauksien
kohdalla eriasteiset nivelten liikuntarajoitteet ovat arkea. Tehokkailla, kehittyneillä lääkkeillä,
kuntoutuksella, omalla liikunnalla ja tarpeen vaatiessa huippuerikoisosaamista vaativalla reumaortopedialla voidaan sairastavan
liikunta- ja toimintarajoitteita
helpottaa.
Liike- ja liikuntarajoitteiden yksi
tärkeimmistä lääkkeistä on liike,
siis liike on lääke! Lainaan Reumaliiton liikuntaoppaassa olevia
itsesairastavien
kommentteja;

väisiä miehet alkuun olivat, hän
toteaa hymyillen. Nyt Petri pitää
Päivin tavoin harrastusta äärimmäisen hyvänä liikuntamuotona.
– Syke nousee, kunto kohoaa,
eikä mikään paikka kipeydy tunnin jälkeen, Petri luettelee harrastuksen hyviä puolia.
Tiistain ryhmässä käy Petrin ja
Päivin lisäksi 15 henkilöä. Päivi
on käynyt vesivoimistelussa niin
kauan kuin sitä on yhdistyksen
puolesta järjestetty eli jo yli kymmenen vuotta. Päivi kehuu vesivoimistelun järjestelyjä.
– Uimahallin hyvien tilojen
lisäksi ohjaajat ovat todella
ammattitaitoisia, hän kertoo.
Ryhmiä ohjaavat Avain Fysion
fysioterapeutit ja yhdistyksen
liikunnanohjaaja Marita Lönnberg.
– Vesivoimisteluun voi tulla,
vaikka tarvitsisi muutoin liikkumisessa enemmän apua. Osallistua voi vaikka avustajan kanssa, Päivi vinkkaa.

ri ole muita aktiivisia rivitanssiryhmiä, hän kertoo. Suomessa
countrymusiikin säestyksellä ja
rivissä tanssittavalla rivitanssilla
on kuitenkin tuhansia harrastajia.
Yhdistyksen ryhmässä tanssivat
seitsemän naista kokoontuvat
kahtena torstai-iltana kuukaudessa. Harjoitustilana toimii Salon Hermannin koulun tanssisali. Ryhmän tasosta kertoo se, että
jokainen jäsenistä, yhtä lukuun
ottamatta, on harjoitellut jo useamman vuoden. Jaana on aloittanut rivitanssin jo 90-luvun lopulla, ja tämänhetkisen ryhmän
kanssa on tanssittu aktiivisesti
vuodesta 2014.
– Ei ihan peruskuvioista lähdetä
liikkeelle. Ryhmä on tavallaan
jatkoryhmä, Jaana tarkentaa.
Kaija Kauppinen on uusin ryh-

män jäsenistä. Hän epäröi aluksi
osaamistaan, mutta on päässyt
hyvin mukaan. Hän on tyytyväinen, että uskaltautui uuteen harrastukseen.
– Tämä on hirveen hyvää, rytmillistä liikuntaa. Lisäksi on
todella tärkeää, että täällä on
samanhenkistä porukkaa, Kaija
kertoo.
– Kaikkea uutta kannattaa kokeilla, hän lisää rohkaisten.
Ryhmän tuntia seuratessa voi todeta, ettei kyse olekaan mistään
kevyestä tanssahtelusta. Bootsien sijaan tanssijoilla on tukevat
tanssikengät, ja vesipulloista
otetaan tanssien välillä huikkaa.
Jokaisella tanssilla on oma,
suunniteltu
koreografiansa.
Laulujen soidessa cd-soittimen
lisäksi tanssijoiden huulilla voi
aistia ja nähdä liikunnan ilon.

Torstai on tanssia täynnä
Tavallisimpien liikuntamuotojen lisäksi yhdistys tarjoaa mahdollisuuden nostattaa sykettä
rivitanssilla. Salon reumayhdistyksen rivitanssia ohjaavan Jaana Koli-Vigeliuksen mukaan
harrastus on muutenkin erityinen.
– Salon alueella ei tiettävästi juu-

”Liikunnasta saan voimaa ja piristystä arkeen”, ”Liikunta on paras tapa olla itsellesi hyvä”. Nämä
kommentit kertovat mielestäni
tyhjentävästi liikunnan merkityksestä sairastavankin arjessa ja
kannustavat meitä jokaista ”lääkitsemään” itseämme liikunnalla.

Satu Gustafsson

Miten motivoida itseään liikkumaan liikunnan jälkeen. Voitele iho hyvän(Reumaliiton
liikuntasuunnittelija tuoksuisella ihovoiteella ja laita lämTinja Saarela):
pimät sukat jalkaan.
• Aseta itsellesi sopiva tavoite, jonka
• Pidä liikuntapäiväkirjaa sääpäivä- saavutettuasi hankit vaikkapa uuden
kirjan tapaan ja hyödynnä nykyajan liikuntavaatteen kuten liikuntapaidan
mittarit ja digitaaliset sovellukset (ap- tai pääsylipun liikuntatapahtumaan.
seja). Kirjaa harrastamasi liikuntalaji,
aika, vaikka lyhytkin, ja tuntemukse- • Muista venytellä ja juoda riittävässi. Päiväkirjasta on mieluisaa seurata ti.
omaa harrastusta ja todentaa oma • Löydä itsellesi sopiva mukava
liikkuminen.
rentoutustapa ja nauti liikunnan tuo• Ota liikunta osaksi elämää ja joka masta hyvästä olosta ja kehostasi.
päivää. Silloin ei tarvitse erikseen
miettiä, lähdenkö liikkumaan, kun • Pyydä kaveri mukaan, liikunnan
siitä tulee säännöllinen tapa ja keho hyöty ja ilo on kaksinkertainen.
kaipaa liikuntaa.
Näillä ajatuksilla ja ohjeilla otetaan• Kehitä itsellesi liikkujan minäkuva pa liikunta ja liikkuminen jokapäija ajattele itseäsi liikunnan harrastaväiseksi tavaksi, nautitaan siitä ja
jana.
• Palkitse itseäsi liikunnasta esimer- kannustetaan toinen toisiamme liikkiksi hellivällä suihkulla tai saunalla kumaan!
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Apteekit ja potilasjärjestöt yhteisellä asialla
Apteekkari Minna Mäenpää ja henkilökunta, Kuninkaantien apteekki
Tänä päivänä terveys ja elämänlaatu nähdään kokonaisvaltaisemmin kuin aikaisemmin.
Omaan terveydentilaan on mahdollista vaikuttaa itsehoidolla ja
elämäntapavalinnoilla,
jossa
pienikin päivittäinen muutos
oikeaan suuntaan on merkityksellinen. Muutoksen toteuttamiseen tarvitaan sekä oikeaa tietoa

että aktiivista toimintaa omatoimisesti tai ryhmän tuella.
Apteekkia ja potilasyhdistyksiä
yhdistävät terveyttä, hyvinvointia ja arjessa selviytymistä edistävät tavoitteet. Apteekin asiakasneuvonta on laajenemassa
sairauksien ennaltaehkäisyyn
ja elämäntapaneuvontaan eli
lääkkeettömiin vaihtoehtoihin.
Neuvonnalla haluamme mahdollistaa, että asiakkaillamme
on riittävät tiedot valintojensa
tueksi ja tehokkaan ja turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi. Potilasyhdistykset puolestaan

toimivat jäseniensä monipuolisina edunvalvojina ja vapaaajantoiminnan,
koulutuksen ja vertaistuen järjestäjinä.
Kuninkaantien apteekissa olemme tehneet yhteistyötä useiden
salolaisten potilasyhdistysten
kanssa.
Erilaisina teemapäivinä yhdistysten yhdyshenkilöt ovat jakaneet apteekilla arvokasta tietoa
toiminnastaan ja osallistujat
ovat saaneet käyttöönsä apteekin koulutetun henkilökunnan
osaamisen. Teemapäivien ja ter-

veysmittauspäivien yhteydessä
olemmekin tavoittaneet monia
henkilöitä ja heidän omaisiaan,
jotka ovat tiedostaneet tuen tarpeen, mutta eivät aiemmin ole
tutustuneet potilasjärjestöjen
toimintaan.
Arvostamme suuresti yhteistyötä sekä potilasyhdistysten että
niiden etujärjestön SYTY Ry:n
kanssa.
Koemme paikallisen yhteistyön
luontevaksi ja haluammekin
tarjota potilasyhdistyksille mahdollisuuksia yhteisten teemapäivien järjestämiseksi aptee-

Salon Reumayhdistys ry ja
Salon SYTY ry – takana
monta yhteistä vuotta
Eija-Riitta Hilska, Salon SYTY
ry, toiminnanjohtaja
Salon Reumayhdistyksen ja SYTYn
yhteys alkaa jo ennen SYTYn perustamista. Salon Reumayhdistyksen
puheenjohtaja, nykyinen kunniapuheenjohtaja Ritva Jokinen käynnisti
aikanaan keskustelun yhteisyhdistyksen perustamisesta. Hänen myötään
Reumayhdistyksessä oli muitakin
asian puolestapuhujia ja aktiiveja
valmisteluvaiheessa. Tammikuussa
vuonna 2004 perustettiin Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistysten
yhteistyöyhdistys SYTY ry ja Salon
Reumayhdistys oli yksi perustajajäsenistä.
Salon Reumayhdistyksen toiminta
on ollut merkillepantavan vilkasta
koko SYTYn toiminnan ajan. Reumayhdistyksestä on myös osallistuttu hyvin aktiivisesti erilaisiin SYTYn
järjestämiin koulutus- ja virkistystilaisuuksiin, kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin sekä isolla panoksella

yhdistyksen hallintoon. Reumayhdistyksen omassa toiminnassa on pidetty huoli ajassa mukana pysymisestä,
toimintaa on muutettu ja muokattu
tarpeiden mukaan ja se on varmasti
avain siihen, että toimeliaita vapaaehtoisia löytyy kaiken tekijöiksi. Samoin
aktiivista jäsenistöä osallistumaan
moninaiseen toimintaan. Edellä mainituista kumpikaan eivät tänä päivänä
ole itsestään selvyyksiä, vaan vaativat
yhdistyksen toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä.
40-vuotiaalla Salon Reumayhdistyksellä on jo takanaan valtava määrä
monenlaista toimintaa ja tapahtumaa, suuri määrä vapaaehtoisia ja
vielä suurempi jäseniä. Reumayhdistyksessä on mukana useita vapaaehtoisia, jotka ovat antaneet panoksensa
yhdistyksen toimintaan jo vuosien ja
vuosikymmenten ajan. Heillä kaikilla
on merkittävä rooli yhdistyksen historian luojina ja toivottavasti myös
tulevan toiminnan toteuttajina tai
luotaamassa mukaan uusia historian tekijöitä. Toivottavasti yhteistyö
myös SYTYn kanssa jatkuu vilkkaana

tulevinakin vuosina ja voimme osaltamme auttaa niin vapaaehtoisten
toiminnan tukemisessa kuin yhdistyksen toiminnan kehittämisessä.

Salon SYTY ry onnittelee lämpimästi 40-vuotiasta Salon Reumayhdistystä. Haluamme kiittää
monista ja moninaisen yhteistyön
vuosista, toivottaa hyvää Juhlavuotta sekä virkeää ja antoisaa
tulevaisuutta.

killamme. Asiakkaat ja jäsenet
toivotamme apteekille tervetulleeksi saamaan uutta tietoa, tutustumaan sekä osallistumaan
yhdistysten toimintaan!

Lämpimät
onnittelumme
40 -vuotta täyttävälle Salon
Reumayhdistykselle ja menestystä tuleville vuosille!

Kesä
Kohta alkaa sarastaa
se varjotkin karkottaa.
Oi miten lämmintä
kohta on jo kesä.
Sukset voin varastoon viedä
ja nauttia kauniista säästä.
Shortsit varastosta kaivan
samaten vanhan T-paidan.
Anais Lehdonvalo

Linnut
Jotain näkyy taivaalla
voiko se olla lintuja?
Hurraa! Muuttolinnut
ovat täällä, se tietää
paljon onnenpäiviä.
Kauneudellaan lumoaa
pihallakin sirkuttaa.

Anais Lehdonvalo

Eija-Riitta Hilska

Onnittelemme 40-vuotiasta
Joensuunkatu 13 Salo,
ICT-Center 2.krs
Avoinna ma-pe klo 9-15,
lounas klo 10.30-14
p. 0400 715 088
www.pitopalvelurosmariini.fi

Lounaskahvila &
Juhlapalvelu Marja Kankare Oy
p. 02 733 6198 / p. 044 078 0357
www.marjakankare.net
Ystävällistä
palvelua Prisman
sydämessä.
ma-to 9-19,
pe 9-20,
la 9-16

Fysioterapeutti

Annukka Mannila-Kurppa
Hieronta ja kuntoutus

Pekka Kurppa
050 555 6491

pihajapuu@gmail.com

p. 020 122 2600

www.

- merkityt kantavat teräSrakenteet
Pursimiehenkatu 6, 24100 Salo
Jaakko Salminen 0400 533 855 • jaakko.salminen@jsmetalli.com

Turuntie 9, 24240 SALO

KATTAMISLIIKE
ET-AUTO
.fi
TALLQVIST OY

- p. 044 078 0017 Piisitie 5, 24290 Halikko as.

Vihanneksia, hedelmiä ja marjoja
Kalervo Rauman
Merikulmantie 645, Salo

Tili - ja Talous Jokiset Oy

KONEPAJA

Perämiehenkatu 14, 24100 Salo
puh. 020 7000 290.
Miksi huolehdit turhaan?
Ota yhteyttä ANV Lukkopalveluun.
Rakennamme yksilölliset turva- ja lukitusratkaisut kotiisi sekä mökille.

Miksi huolehdit turhaan?
Ïnn#&j6Gj9MC`C&dj&GLj
Ota yhteyttä ANV Lukkopalveluun.
ÏEL&`yGyRMjG9jj&&j
Rakennamme yksilölliset turva- ja
Ï^R`jj9njRLj99EE
Miksi
huolehdit
turhaan?
Ïnn#&j6Gj9MC`C&dj&GLj
lukitusrakaisut kotiisi sekä mökille.
ÏGnEERjVjèLdê
Ota yhteyttä ANV Lukkopalveluun.
ÏEL&`yGyRMjG9jj&&j
Rakennamme
yksilölliset
turvaja
Ï^R`jj9njRLj99EE
ANV Lukkopalvelu Oy
PORTTIAUTOMATIIKKA
UUDET
HÄLYTINJÄRJESTELMÄT
Perämiehenkatu
14,
24100
Salo
lukitusrakaisut
kotiisi
sekä
mökille.
ÏGnEERjVjèLdê
Puh. 020 7000 290
KAMERAVALVONTALAITTEET

LUKKOTYÖT, YMS.

Avoinna
ma–pe 8–16
ANV Lukkopalvelu
Oy ja
ONKO KIINTEISTÖSI
TURVALLISUUS
lauantaisin
sopimuksen
mukaan.
ONKO
KIINTEISTÖSI
Perämiehenkatu
14, 24100
SaloTURVALLISUUS AJAN TASALLA
AJAN
Puh.TASALLA?
020 7000
290
Murtovarkaat
kuriin uusimmilla tuotteilla

Autokorjaamo
SALON
AUTOKO&MA
Raitalankatu 9

Avoinnauusimmilla
ma–pe 8–16tuotteilla
ja
Murtovarkaat kuriin
Miksi huolehdit
turhaan?
SUOMALAINEN
ILOQÏnn#&j6Gj9MC`C&dj&GLj
ON MAAILMAN ENSIMMÄINEN
lauantaisin
sopimuksen
mukaan.
Ota yhteyttä ANV Lukkopalveluun.
ÏEL&`yGyRMjG9jj&&j
JA AINOA elektroninen
lukitusjärjestelmä, joka
Rakennamme yksilölliset
turvaja
kehittää
tarvitsemansa
sähköenergian avaimen
Ï^R`jj9njRLj99EE
työntöliikkeestä.
SUOMALAINEN iLOQ ONlukitusrakaisut
MAAILMAN ENSIMMÄINEN
JA mökille.
AINOA
kotiisi
sekä
ÏGnEERjVjèLdê
elektroninen lukitusjärjestelmä, joka kehittää tarvitsemansa
sähköenergian avaimen työntöliikkeestä.

ANV
Lukkopalvelu Oy
ANV
Lukkopalvelu
Oy
Perämiehenkatu 14,
SaloSalo
Perämiehenkatu
14,24100
24100
Puh.020
020 7000
7000 290
Puh.
290
Avoinna ma–pe 8–16 ja
Avoinna
ma-pe 8-16 ja
lauantaisin sopimuksen mukaan.
lauantaisin sopimuksen mukaan.

Perämiehenkatu 3, 24100 Salo
www.salo-hill.fi

Salon Reumayhdistystä
Salon Ruosteenesto Ky
Raitalankatu 1, 24260 Salo

JOENSUUNKATU 10, 24100 SALO | PUH. 040 300 1050
MYYMÄLÄ AVOINNA
MA-TO 09-17, PE 09-18, LA 09-14

it-tykki.ﬁ
IT-tykki Mikko Aaltonen

TILAA MYÖS HELPOSTI NETISTÄ WWW.KONE-GLANS.FI

DENTIFORM Pertti Salonen
erikoishammasteknikko
P. 050 356 0305 pertti.salonen�dentiform.fi
Rummunlyöjänkatu 7, 24100 Salo

SALON AUTOTARVIKE
ÖRNINKATU 8, SALO p. 02 7331 182 Av. ma-pe 8-17, la 9-13

Salon Autosähkö
ÖRNINKATU 8, SALO p. 02 731 3362 Av. ma-pe 8-17

RE-LAI Ky
Halikko

Raatihuoneenkatu 3, 24100 Salo
puh. 02 7311250
Riikka Syrjälä
044 3384 291
JALKATERAPIAKESKUS

Pirkko Vuorinen
050 3250 683

刀甀洀洀甀渀氀礀樀渀欀愀琀甀 Ⰰ 匀愀氀漀 峿倀⸀ 㐀㐀 ㈀㌀㤀 㐀㘀 㐀㐀

Turuntie 7, 24100 SALO
Puh. 010 256 1310*

Salon Tilitieto Oy

jaanan
herkkupöytä
www.jaananherkkupoyta.fi
p. 040 7641 506

Turuntie 21, 24240 SALO

Ark 6.30–18.00,
la 8.00–15.00,
su 9.00–15.00
P. 02 731 5618

LÄHDE BUSSIMATKALLE!
SOKKOMATKA 55 € 21.3. 9.4. 26.5. 13.6. 23.8., sis. ruoka ja kahvit ym.
KAHDEN PÄIVÄN SOKKOMATKA 145 € 9.-10.7. hinta/hlö sis. majoitus 2hh, ruokaa, kahvia, ym.
25.3. PÄÄSIÄISMARKKINAT HÄMEENLINNA 45 €
Metsäkylän navetta, sis. ruokailun, Salon matkatoimisto klo 08:45 ja Someron tori klo 09:30
TALLINNA PÄIVÄMATKAT EcKERö LINE 45 €
bussi mukana, 29.3. 19.4. 28.5. 6.8. 24.9. 8.11. 5.12.
SUOMENLAHDEN KIERROS 18.-22.7.2018
Venäjä ja Viro 540 €/2hh hyvällä ohjelmalla, sis. hotelliaamiaiset ja 4 illallista
11.7. HÄMEENLINNA 60 € ”kaksi puuta” sis. ruoka
29.7. MYNÄMÄKI LAAJOKI 50 € ”tankki täyteen” sis. ruoka ja väliaikakahvit
SAARISTON RENGASTIEN KIERROS YHDESSÄ PÄIVÄSSÄ
ke 20.6., ti 31.7., la 18.8. 55 € sis. ruoka ja opastus.
6.8. BENGTSKÄRIN MAJAKKA 82 € lapset 40 €, sis. ruoka, kahvit ja opastus
öRöN LINNAKKEELLE TI 26.6. JA MA 23.7. 75 €/aik, lapset 40 € sis. ruoka, kahvit ja opastus.
GOTLANTI/VISBY 27.-31.8. 475 € Tukholman kautta, käynti myös Färön saarella, bussi mukana

Varaukset Tomi Laine 040 5433 413

Vastuullinen matkanjärjestäjä Salon Matkatoimisto Oy

Hyvää juhlavuotta ja lämpimät
onnittelut vireälle
Salon Reumayhdistykselle!
Yhteistyöllä eteenpäin!
Katja Taimela
kansanedustaja
www.katjataimela.com
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Salon Reumayhdistys ry

40v.

Tuotannostamme kilpailukykyisin hinnoin
• alihankinnan kokoonpano- ja pakkaustyöt
• ompelimosta vapaa-ajanasut ja kevyet työasut
• puutyöosastolta alihankinta- ja tilaustyöt
Myllyojankatu 11, Salo
ma-ti 9-18, ke-pe 9-17, la 10-14
• Myynti puh. 0403 066 280
• Huolto puh. 0403 066 275

www.passeliauto.com

Omistaja-asiakkaana
omistat palan pankistasi!
Katso lisää op.fi/lounaismaa

Tehdaskatu 13, SALO
Puh. (02) 727 2950

www.kolmituote.fi

Tervetuloa!

Haaveilu ei johda
mihinkään.
On ryhdyttävä
tahtomaan ja tekemään.
Mitä

Sinä tahdot?

Säästöpankki
on sinun asialla.

Turun Tukikohta

www.saastopankki.fi/someronsp
Turuntie 1, 24100 Salo
p. 029 041 2360

info@turuntukikohta.fi / p.0207619030
Puutarhakatu 17, 20100 TURKU

un

tie

Yksilöllistä palvelua • Turvallista lääkehoitoa

www.kuninkaantienapteekki.fi
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Länsiranta 8, 24100 SALO
puh. 02 731 2300
ma-pe 8.30–18 • la 8.30–14
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Kengät
Tukipohjalliset
Selkätuet
Rannetuet
Kaulatuet
Myös verkkokauppa

As
em








Salonjoki

Yksilölliset ja valmistukiratkaisut

