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Keväinen tervehdys Salon Reumayhdistyksen jäsenistölle
Yhdistyksemme yleensä niin monipuolinen ja monisivuinen
tiedote on koronaviruksen vuoksi kutistunut näin pieneksi.
Meillä ei ole mitään tiedotettavaa tulevasta toiminnastamme.
Toivon, että syksyllä olisi jo mahdollisuus viritellä toimintaa.
13.3.perjantai oli päivä jolloin Salon Reumayhdistys laittoi kaiken
toimintansa ns. ”jäihin”. Pian tämän jälkeen suljettiin yleisiä
tiloja, kirjastot, uimahallit. Yli 70-vuotiaita koskeva karanteeni
tuli voimaan ja paljon muita, kaikkia kansalaisia koskevia.
Ja tämä kaikki on vain meidän parhaaksemme.
Näin me vältymme sairastumasta ja tartuttamasta muita.
Kaikesta karanteenista ja poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta toivon, että kaikilla
säilyy luottavainen ja toiveikas mieli, että "Kyllä tämä tästä". Olosuhteille emme mahda
mitään, mutta voimme itse toimia mahdollisuuksien mukaan, ulkoilla, lukea, tehdä käsitöitä ym. mitä ennenkin. Ja voi aloittaa/keksiä jotain uutta, mitä voi tehdä kotona. Ja olla positiivisesti yhteydessä muihin, tsempata.
Itse ajattelen, ja olen jopa tiedotusvälineistä kuullut, että se, että me elämme tätä
”Korona-elämää” nyt keväällä on helpompaa, kuin jos olisi syksy.
Pitenevät päivät, lämpenevät ilmat, muuttolinnut ja luonnon herääminen piristävät mieltä.
Nautitaan keväästä ja tulevasta kesästä.
Toivotan kaikille hyvää kevättä. Jaksamista kaikille ja pysykää terveinä.
Margit Laine, puheenjohtaja

TIEDOTE
KEVÄÄN 2020 LIIKUNTA- JA VESIVOIMISTELU RYHMIEN
OSALLISTUJILLE.
Yhdistyksen hallitus on päättynyt, että kaikille liikuntaryhmien osallistujille
palautetaan kuudesta keväällä perutusta ryhmästä käyttämättä jääneet
osallistumismaksut.
Palautuksen saa tekemällä siitä pyynnön 29.5.2020 mennessä
ilmoittamalla nimensä ja tilinumeron ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: rahastonhoitaja@salonreumayhdistys.fi
Mikäli sähköposti ei ole käytettävissä, voi laittaa tekstiviestinä samat asiat
p. 0500 532 345.

LIIKUNTA- JA VESIVOIMISTELURYHMIEN
ILMOITTAUTUMINEN SYKSYLLÄ
Koska tiedossa ei ole, mikä koronaviruksen aiheuttama tilanne on syksyllä, emme voi ottaa vastaan ilmoittautumisia ryhmiin. Pyrimme lähettämään seuraavan jäsentiedotteen heti, kun poikkeusolot puretaan ja yhdistyksen liikuntatoiminta jatkuu entiseen malliin.

TIEDOKSI
Kaikki yhdistyksen kerho- ja liikuntatoiminta on
peruttu, myös retket ja teatterit on peruttu
toukokuun loppuun.
Kesäksi suunnitellut kesäteatterimatkat ja Rantapirtin kesäpäivä peruuntuvat.
Syksyn jäsentiedote lähetetään kaikille jäsenille
heti kun poikkeusolot puretaan siinä laajuudessa,
että toimintaa voidaan taas järjestää.

JÄSENMAKSU 2020 !!
Suomen Reumaliitto siirtyy uuteen jäsenrekisterijärjestelmään
vuoden 2021 alusta. Tämän vuoksi myös jäsenmaksuun liittyvä järjestelmä
muuttuu.
Uuden ohjelman käyttöönotto tapahtuu asteittain v.2020 syksystä alkaen.
Vielä tämän kirjeen mukana tullut jäsenmaksu maksetaan Salon Reumayhdistyksen tilille. Vuoden 2021 jäsenmaksu tulee Suomen Reumaliitosta ja
se postitetaan jo heti tammikuussa 2021.
Vetoammekin teihin hyvät jäsenemme, että maksaisitte jäsenmaksun eräpäivään mennessä, että saisimme kirjanpitomme kuntoon ennen järjestelmän muutosta.

YHDISTYKSEN HALLITUS 2020
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Margit Laine.
Vuosikokouksessa 27.2.2020 valittiin yhdistyksen hallitukseen Randell
Pirjo (vara pj.), Salminen Anna (sihteeri ) ja Lehtiö Lasse, Nurmi Riitta,
Säilä Salme, Söderström Tanja, Kakko-Paajanen Ulla, Tuominiemi Heikki
varsinaisiksi jäseniksi sekä varajäseniksi Kallas Aila ja Saarni Eila.

HAMINA TATTOO 2020, Sotilasmusiikin suurtapahtuma

To. 6.8.2020
MATKANJÄRJESTÄJÄ EI VIELÄ OLE PERUNUT
MATKAA. KAIKILLE ILMOITTAUTUNEILLE
LÄHETETÄÄN TIETO, JOS NIIN TAPAHTUU.

Suomen Reumaliiton VERKKOLUENNOT ja
KYSELYTUNNIT
Facebook-luennot jatkuvat: www.facebook/reumaliitto
Reumatologi Antti Puolitaipaleen Facebook-luennot
Ke 6.5. klo 15–16: Mitä uutta reumasairauksissa ja niiden hoidossa
To 28.5. klo 14–15: Kyselytunti
Luentoja voi seurata suorana Reumaliiton Facebook-sivulla. Ne voi myös
katsoa jälkikäteen Reumaliiton YouTube-kanavalla.
Reumatologin puhelintunnit ja reumahoitaja-chat
Reumatologi Antti Puolitaipaleella on keväällä vielä kaksi puhelintuntia Reumaliiton jäsenille. Puhelintunnit ovat tiistaina 5.5. sekä keskiviikkona
17.6. kello 16–17. Puhelintunnilla Antti Puolitaival vastaa lyhyisiin kysymyksiin. Numero on 044 230 94 60.
Reumahoitaja-chat on avoinna tiistai-iltaisin Reumaliiton verkkosivulla
osoitteessa reumaliitto.fi. Hoitajalle voi lähettää viestejä Reumaliiton verkkosivun oikeaan alalaitaan ilmestyvän chat-ikkunan kautta. Palvelu on avoinna tiistai-iltaisin kello 17–19 aina toukokuulle asti. Chat-keskustelut eivät
näy ulkopuolisille

Ompelutarvikkeiden
Erikoismyymälä
Annankatu 5, 24100 Salo
Puh: 02 7332 742
salonnappi@gmail.com
www.facebook.com/salonnappi

