
 

 

 

 Salon 
Reumayhdistys ry. 
JÄSENTIEDOTE 1/2021 

VUOSIKOKOUSKUTSU            
 

Yhdistyksen sääntömääräinen  

vuosikokous pidetään,       

torstaina 25. helmikuuta 2021, kello 18.    

Salon SYTY ry:n tiloissa Helsingintie 6. 

 

 Esillä sääntöjen 10 § määräämät asiat, kuten vuosikertomus ja  

tilinpäätös v. 2020. Päätetään jäsenmaksun suuruus v.2022 sekä  
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.  

Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja  
hallituksen jäsenet vuodelle 2021.  

 
Ilmoittautuminen kokoukseen: puheenjohtaja@salonreumayhdistys.fi tai  

soittamalla tai viestillä numeroon 040 581 0763,  22.2. mennessä.  



 

 

Tammikuinen tervehdys Salon Reumayhdistyksen jäsenistölle! 

 

Olette ehkä ihmetelleet, miksi ette ole saaneet perinteisesti joulukuun 
alussa lähetettyä tiedotettamme.  

Sellaista ei tehty, vaan tämä korvaa sen. Syynä aikataulumuutokseen 
on se, että Suomen Reumaliitto siirtyi nyt vuoden 2021 alussa jäsen-
maksujen keskitettyyn laskutukseen. Muutokset vaikuttavat myös yh-
distysten toimintatapoihin.  
 

Ennen Salon Reumayhdistys lähetti laskut jäsenille ja te jäsenet mak-
soitte yhdistyksemme tilille. Yhdistyksemme maksoi Suomen Reumalii-
tolle jokaisesta jäsenestä 7 euroa.  

Uusi laskutus menee niin, että Reumaliitto lähettää kaikkien reumayh-
distysten jäsenille laskun. Laskun yhteyteen liitetään jäsenen oman 
yhdistyksen tiedote. Jäsenet maksavat jäsenmaksunsa Reumaliiton 

tilille. (Huomaa uusi tilinumero ja muista merkitä viitenumero.)  

 

Reumaliiton osuus jäsenmaksusta on tänä vuonna 9 euroa. Reumaliitto tilittää yhdistyksen tilille jäl-
jelle jäävän yhdistyksen osuuden jokaisesta jäsenestä. Reumaliiton korotuksen myötä yhdistyksem-
me jäsenmaksuun tulee korotuspaineita, mutta pidämme toistaiseksi jäsenmaksumme entisen suu-
ruisena. Nyt alkaneena vuonna toimintamme jää koronan takia vähäisemmäksi, joten emme nosta-
neet jäsenmaksua vielä. 

Korona-aikaa on nyt kestänyt noin kymmenen kuukautta. Alku tuntui maaliskuussa shokilta. Tietoa 
tuli paljon, mutta spekulaatioita vielä enemmän. Rajoitukset ja säädökset olivat hyviä ja tarpeellisia, 
mutta oli väestöryhmiä, jotka jäivät hyvin yksin. Hoitolaitoksissa ei saanut käydä ja yksin asuvat kai-
pasivat seuraa. Onneksi kesällä oli vapaampaa. Suomen kesä ja lämmin syksy antoivat hyvät mah-
dollisuudet pihatapaamisiin. Syksyn myötä koronatilanne paheni, valitettavasti jopa kevään tilannet-
ta huonommaksi.  

Kirjoittaessani tätä nyt vuoden vaihtuessa, tilanne on ollut välillä jopa huolestuttava. Voi vain toivoa, 
että viranomaisten antamia suosituksia on joulun ja vuodenvaihteen aikana noudatettu. Voimme ra-
joittaa viruksen leviämistä vain noudattamalla itse ohjeita. Käytämme maskeja (jos se on meille 
mahdollista), muistamme turvavälit ja huolehdimme käsihygieniasta. Rokotuksia ollaan aloittamas-
sa, mutta vie pitkän ajan, ennen kuin niillä saadaan kattava suoja. Siihen asti täytyy jaksaa pitää 
suositukset mielessä. 

Kuten tiedotteesta huomaatte, toimintaa on suunniteltu aloitettavaksi jo vuoden alussa. Toiminnan 
toteutuminen riippuu kuitenkin koronatilanteesta ja sen kulloisista ohjeista ja määräyksistä. Pidetään 
ohjeet mielessä, ilmoittaudutaan kerhoon kuten syksyllä ja tullaan mukaan vain terveinä. 

Toivotan kaikille jaksamista tässä tilanteessa. Kyllä se kevät tulee talven jälkeen ja aurinkokin taas 
paistaa. Niin kuin isoäitini aina sanoi lapsuudessani: ”Talvipäivänseisauksen jälkeen päivä on aina 
kukonaskeleen verran pidempi”. 

 

Margit Laine, puheenjohtaja  



 

 

KORONAVIRUSOHJEITA RYHMIIN OSALLISTUJILLE: 

Kaikkien ryhmien tulee seurata ja noudattaa aluehallintoviraston ja terveysviranomaisten 
määräyksiä sekä ohjeita koronavirustilanteen hallinnassa pysymiseksi.  

Jotta syksyllä kaikkien olisi turvallista osallistua eri toimintoihin, tulee ryhmissä noudattaa 
seuraavia toimintaohjeita: 

1. Sairaana/flunssassa liikuntapaikalle eikä ryhmiin saa tulla.  

2. Ei myöskään, mikäli on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. 
Ryhmänohjaaja voi pyytää sairaalta vaikuttavaa henkilöä poistumaan tiloista. 

3. Turvaväli muihin 1-2 m mahdollisuuksien mukaan  

4. Käsihuuhdetta käytetään sisätilaan tultaessa (tai pestään kädet saippualla)  

5. Kädet pestään aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai käsien likaantuessa (tai käy-
tetään käsihuuhdetta, ellei pesu ole mahdollinen). Kädet kuivataan kertakäyttöisiin pa-
peripyyhkeisiin  

6. Yhteiskäytössä oleviin välineisiin kosketaan vain puhtain käsin. 

7. Rajoitamme myös muidenkin kuin liikuntaryhmien osallistujien määrää, siksi niihinkin 
on ilmoittauduttava ryhmänohjaajalle etukäteen joka kerta. 

         Vaikka kättely ja halaaminen on kiellettyä, olet silti tervetullut! 
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JÄSENMAKSU 2021 !! 
 

Suomen Reumaliitto siirtyy uuteen jäsenrekisterijärjestelmään vuoden 
2021 alusta.  
 

Vuoden 2021 jäsenmaksu tulee Suomen Reumaliitosta ja se postitettiin 
tämän kirjeen mukana. 

 

MUISTAKAA  käyttää uutta Suomen Reumaliiton tilinumeroa ja käyttäkää maksaessan-
ne viitenumeroa. 

Saman perheen jäsenmaksut tulee maksaa niiden omilla viitteillä, konekielinen tarkis-
tus ei huomioi muita maksuja kuin viitteellä maksetut maksut. 
 

Kirjeen mukana on myös yhdistyksemme jäsentiedote 1/2021, jossa kerromme yhdis-
tyksemme kevään ja kesän toiminnoista. 

Seuraava tiedote ilmestyy  elo-syyskuun vaihteessa. 

 

Koronaepidemian vuoksi toimintamme on vielä melko vähäistä. Toivomme saavamme 
toiminnan normaaliksi heti syyskauden alettua. 
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KAIKKI VERTAISTUKIRYHMÄT  
 

Kokoontuvat Salon SYTY:n tiloissa, Helsingintie 6. 

Vertaisryhmät ovat avoimia kohtaamispaikkoja kaikille, jotka haluavat vaihtaa ajatuksia 
samassa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmät ovat avoimia ja maksuttomia kaikille jäsenille. 
 

Koronorovirusepidemian johdosta, joudumme rajoittamaan osallistujien määrää.  

Ryhmiin mahtuu vain 10 osallistujaa / kerta 

Ilmoittautuminen ryhmänohjaajille siis joka kokoontumiskertaan erikseen. 

  SIDEKUDOSRYHMÄ                                         
  To.18.3. klo 17-19 ja 20.5. klo 17-19. 

  Ilmoittautumiset ja lisätietoja  Helena, p. 040 702 1325 
   

  FIBROMYALGIARYHMÄ  
  Torstaina 7.1. klo 17 ja 4.3. klo 17. 

  Ilmoittamiset ja lisätietoja  Margit, p. 040 581 0763.  
 

  NIVELRIKKORYHMÄ 

  Torstaina  4.2. klo 17  ja 15.4. klo 17. 

   Ilmoittamiset ja lisätietoja  Margit, p. 040 581 0763.  

 

SELKÄRANKAPOTILAIDEN RYHMÄ 
 

        Yhteyshenkilö Lasse Lehtiö p.040 849 6248 
  
 

HYVÄOLO-RYHMÄ kuukauden 2. ja 4. tiistai,  kello 12-14.  

Ryhmä on avoin ja maksuton kaikille jäsenille.  

Kevään kokoontumiset ovat: 

Tiistaina  26.1., 9.2, 23.2.,  9.3., 23.3., 13.4., 27.4. ja 11.5.  

Ilmoittautumiset ja lisätietoja  Pirjo p. p.0400 650 476. 
 

 SALMEN VIRIKERYHMÄ  kuukauden 1. tiistai klo 12-15  

Kevään kokoontumiset ovat 2.2., 2.3., 6.4., ja  4.5. 

Huomioikaa  ylimääräinen kokoontuminen  30.3. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja  Salme p. 040 821 8435. 
 

KIRJAPIIRI  kuukauden 3. tiistai. klo 12-14. 
Kevään 2021 kokoontumiset ovat:  19.1,  16.2., 16.3. ja 20.4. 

Ilmoittautumiset  ja lisätietoja Eila p. 044 509 7689 

   

 

 

Ryhmien ohjelmista tiedotetaan Salonjokilaakso-lehdessä ja  

Facebook-sivuillamme. 
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Reumatropin verkkoluennot jatkuvat! 

Reumatropin verkkoluennoilla opit lisää hyvinvoinnista. Osallistu luennolle itsellesi mieluisassa pai-
kassa. Saat muutamaa päivää ennen tapahtumaa osallistumislinkin ilmoittamaasi sähköpostiosoit-
teeseen. Linkkiä klikkaamalla pääset mukaan luennolle. 
 

Tulevat luennot: 

 10.2. klo 14–15 Tasapaino ja liikehallinta 

 10.3. klo 14–15 Reuma & ravitsemus 

 23.4. klo 13–14 Jalkaterveyden omahoito reumasairauksissa 
> Ilmoittaudu luennoille        https://reumatroppi.reumaliitto.fi/tapahtumat/ 

Jotta arki sujuisi paremmin - kevään 2021 kurssit     

Kurssit on suunnattu reumaa ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville. Työmuotona on ohjattu 
vertaistuellinen ryhmätoiminta ammattilaisten ohjauksessa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia.  

Lue lisää: https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/sairastuneille-laheisille/jotta-arki-sujuisi-paremmin-

Tuetut lomat 2021 

Suomen Reumaliitto ja MTLH ry järjestävät STEA:n tuella tuettuja lomia eri puolilla Suomea. Lomien 
omavastuu on 100 euroa ja teemana on Voimaa vertaisuudesta.  

Lapsiperheille suunnattu loma järjestetään Kuortaneen Urheiluopistolla 27.6.–2.7.2021. 

 > Lue lisää lomatoiminnasta  https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/sairastuneille-
laheisille/lomatoiminta   

Lisätiedot: Palvelukoordinaattori Leena Loponen, 040 504 45 36, leena.loponen@reumaliitto.fi 

 
 

REUMALASTEN JA VANHEMPIEN RYHMÄ 
 

 Yhteyshenkilö: Anna Salminen, p. 040 7789 570  
salonreumalapset@salonreumayhdistys.fi 
Uutta tietoa myös: 
https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/Kansallinen_Lastenreuman_hoitopolku 

 

Reumalasten perheiden iloksi! 
 
Lastenreumaa sairastavien ja heidän vanhempiensa vertaistapaamiset  
ovat koronaepidemian vuoksi olleet tauolla.  

 

 Yhdistys haluaa kuitenkin ilahduttaa reumalasten perheitä ja  

 jakaa lahjalippuja Bio Saloon.  

 
Elokuvalippuja jaetaan perheille 1 – 2 (kysynnän mukaan).  

 Lunasta lippu ottamalla yhteyttä Annaan, p. 0407789570.  

 Elokuvalippuja jaetaan kevään aikana ja  

 ne ovat voimassa joulukuuhun saakka. 

http://yhdistyskirje.reumaliitto.fi/go/6050356-531924-1691104
http://yhdistyskirje.reumaliitto.fi/go/6050356-531924-1691104
http://yhdistyskirje.reumaliitto.fi/go/6050345-69622-1691104
mailto:leena.loponen@reumaliitto.fi
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Liikuntavastaava  Marita Lönnberg   
 

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

Vesivoimisteluihin ja voimisteluun ilmoittautuminen Maritalle sähköpostilla 
tai tekstiviestillä. 

Liikuntaryhmät eivät kokoonnu viikolla 8. 
 

Alla on ilmoitettu ryhmien kokoontumisajat, mutta ei aloitusaikoja! 

Marita ilmoittaa viestillä kaikille ilmoittautuneille, milloin päästään aloitta-
maan.  

Koska ryhmiä ei varmaankaan voida pitää ilmoitettua määrää se huomioi-
daan maksuissa, siten että maksu peritään vain järjestetyiltä kerroilta. 

 

VESIVOIMISTELU 

Marita ilmoittaa viestillä kaikille ilmoittautuneille, milloin päästään aloittamaan.  

Maanantaisin klo 18.45-19.30 terapia-allas.  

Ohjaajana Marita Lönnberg, Hinta 49 €/14 kertaa. Ei pääsiäis-
maanantaina. 
 

Keskiviikkoisin klo 17.25 -18.10 kilpa-allas.  

Ohjaaja Marita Lönnberg. Hinta 49 €/14 kertaa.  
 

Perjantaisin klo 11-11.45 ja klo 11.50 -12.35                                                 

Terapia-allas Ei pitkäperjantaina                                                                        

Ohjaajina Avain Fysion fysioterapeutit. Hinta 63 €/14 kertaa 

VOIMISTELU   
 

Salon Urheilutalossa maanantaisin klo 15.30 -16.30,  

Viikolla 8 ja pääsiäismaanantaina 13.4. voimistelua ei ole. 

Ohjaaja Marita Lönnberg ilmoittaa milloin ryhmä voidaan aloittaa 

Hinta: 49 €/ 14kertaa 

RIVITANSSI Salohallin peilisalissa       Huomaa uusi aika ja paikka! 
 

Torstaisin  klo 14.30-16.00.  

Riitta ilmoittaa ryhmän aloituksesta  kunhan Korona tilanne sallii aloittamisen.                                                                                                                     

Lisätietoja  Riitta Nurmi, p. 050 350 3421. riitapenurmi@gmail.com 

KUNTOSALIT Salohallin kuntosalilla           Ryhmiin ei tarvita ilmoittautumista! 

aloitus kun kaupungin liikuntatilat avataan! 
 

Erityisliikkujien kuntosalivuorot ovat ajalla 12.1.-27.4.2021   

tiistaisin klo 11-12.30 ja torstaisin klo 16-17.  

Liikuntarajoitteisten vuorot ovat ajalla 15.1.- 30.4.2021  

perjantaisin klo 11-12.30. 



 

 

HAMINA-TATTOO  2021,   

Sotilasmusiikin suurtapahtuma 

To. 5.8.2021 klo 14 näytökseen.  

Yhdistys on varannut lippuja 20 kpl matkalle.  
 

Lipun hinta 98€ , sis. matkat, lipun, kahvit ja ruokailun. 

Varausmaksu 50€ laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. 

Aikataulu ja ohjeet lähetetään kaikille ilmoittautuneille hy-
vissä ajoin ennen  matkaa. Liput myydään ilmoittautumis-
järjestyksessä.  

Ilmoittautuminen Pirjolle p. 0400 650476   

Matkajärjestäjä: Salon Matkatoimisto 

 

  Lisätietoa:www.hamina.fi/tattoo 
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VIRKISTYSPÄIVÄ RANTAPIRTILLÄ 
jäsenille perheineen  

tiistaina 13.7. kello 10-15. 

 

Salon Kansalaisopiston  

Opiskelijakunnan Rantapirtillä, Lehmirannantie 118. 

 

Terveysturvallisuuden vuoksi  Rantapirtille tulee ilmoittautua. 

Sähköpostilla: puheenjohtaja@salonreumayhdistys.fi tai  

soittamalla tai viestillä numeroon 040 581 0763,  9.7. mennessä. 

 

Saunomista, uimista, pihapelejä ja luontopolku,  

tarjolla kahvit ja grillimakkaraa.  

Osallistuminen on ilmaista!  

Lapsille omaa ohjelmaa! 

KUUKAUSIKERHO !!! 
 

Kuukauden 4. torstai kello 18, kokoontunut Kuukausikerho  

ON VIELÄ KEVÄÄN 2021 KORONAEPIDEMIAN TAKIA TAUOLLA. 

Pyrimme jatkamaan toimintaa syyskaudella. 



 

 

Lisätietoja toimistolta: Salon SYTY ry, Helsingintie 6, Salo 

Puh. 040 356 2016 

toimisto@salonsyty.fi, www.salonsyty.fi ja facebook 
toimisto on avoinna: 
ma, ke, pe klo 9.00-15.00. ja ti, to klo 9.00-18.00 
Helsingintie 6, 24100 Salo 

 

TeemaTorstait tammikuussa 2021 klo 12-14.  

HUOM!  Aloitus vasta viikolla 2! 

2. torstai, 14.1. yhteislaulu:  

3. torstai, 21.1. kulttuuri 

4. torstai, 28.1. liikunta 

1. torstai, 4.2. pelit 

 

DIGI-Pysäkki erikoistuu ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten Digi-neuvomiseen. Neuvontaa saa puheli-

men, tietokoneen ja tabletin käytössä. Neuvonta on kaikille avointa ja maksutonta. 

Digi-neuvontaa saa jälleen ma - to klo 10 - 14. Neuvonta toimii pääsääntöisesti ajanvarauksella.  

Digineuvojan yhteystiedot: 

Niko Lehtonen, 044 781 1475 tai digi-pysakki@salonsyty.fi  

                                         

Koronainfo   SYTY:n tilojen käyttäjille. 

Kaikissa tiloissamme ja järjestämissämme tilaisuuksissa on maskisuositus. Asiakkailla tulee olla 
omat maskit. Myymme kertakäyttöjämaskeja tarvittaessa 1€/kpl. 
Olemme luopuneet kahvitarjoilujen järjestämisestä toistaiseksi maskien käytön mahdollistamiseksi. 
Seuraamme koronatilanteen kehittymistä säännöllisesti ja noudatamme annettuja viranomaisohjeita 
asiakkaidemme terveyden turvaamiseksi. On tärkeää, että tilojamme käyttävät henkilöt huomioivat 
erityisesti seuraavat asiat, jolloin tilojamme ei voi käyttää 

 sinulla on todettu koronavirus tai sinulla on hiemankaan flunssan oireita 

 olet ollut läheisessä kosketuksessa tartunnan saaneiden tai kotikaranteenissa olevien ihmisten 
kanssa 

 olet palannut ulkomailta lähiaikoina. Ulkomailta palaavien tulee noudattaa THL:n suositusta koti-
karanteenista. 

Korona-ajan ohjeita: 

 käytä tiloissamme maskia 

 pidä kädet puhtaina pesemällä ne huolellisesti ja käyttämällä käsidesiä. Käsihuuhdepisteitä on 
lisätty. 

 jos yskittää tai aivastuttaa, yski tai aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi, älä kämme-
neesi. Laita nenäliina heti roskiin. 

 tiloja käyttävät yhdistykset ja ryhmät huolehtivat tilaisuuksissaan turvavälien toteutumisesta 
 
Toivomme, että asiakkaamme noudattavat annettuja ohjeita ja näin huolehtivat sekä omasta, että 
muiden asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuudesta.  

mailto:digi-pysakki@salonsyty.fi


 

 

Salon Reumayhdistys ry 

Paimiontie 221, 25260 Vaskio 

p. 040 5810 763 

www.salonreumayhdistys.fi 

 

Margit Laine puheenjohtaja, opintosihteeri,  nivelrikkoryhmä ja fibromyalgiaryhmä 

p. 040 581 0763,  puheenjohtaja@salonreumayhdistys.fi 
 

Pirjo Randell, varapuheenjohtaja,  

teatteri- ja  konserttimatkat, retket ja HyväOloryhmä. 

p. 0400 650 476  pirjo.randell@gmail.com 
 

Anna Salminen, sihteeri , reumalasten ja vanhempien toiminta 

p. 040 7789 570 sihteeri@salonreumayhdistys.fi tai 

salonreumalapset@salonreumayhdistys.fi 
 
 

Tanja Söderström, jäsenasiat 

p. 050 352 5473, jasenasiat@salonreumayhdistys.fi 
 

Yhdistyksen Palvelupiste on avoinna kuukauden 2. ja 4 tiistai  

kello 12-14 Salon SYTY:N tiloissa Helsingintie 6 

 

 

ALENNUKSIA SALON REUMAYHDISTYKSEN JÄSENILLE 

1. Suutari-Pekka, Hämeentie 37.  

 Antaa 5%-20% alennuksen tuotteesta riippuen. 

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

 Perusjalkahoito –20%, pelkkä kynsienleikkaus 20€. 

3. Salon Kukkakimppu, Helsingintie 5. Antaa 20% alennuksen ruukkukas-   

 veista, leikkokukista ja sidontatöistä, pois lukien morsiussidonnan,  

 tarjoukset ja välitykset. 

mailto:puheenjohtaja@salonreumayhdistys.fi
mailto:sihteeri@salonreumayhdistys.fi


 

 

Alustava 
TOIMINTAKALENTERI  

KEVÄT 2021 
 

Vesivoimistelut, voimistelu ja rivitanssi alkavat kun korona tilanne sen sallii ja kaupun-
gin liikuntapaikat avataan. Ryhmänohjaajat ilmoittavat  aloittamisesta ilmoittautuneille. 

Katso lisätiedot sivuilta 4 ja  6. 
 

TAMMIKUU           sivulla 

19.1.                   Kirjapiiri         4 

26.1.    HyväOlo-ryhmä        4 
     

HELMIKUU 

2.2.       Salmen Virikeryhmä        4 

4.2.    Nivelrikkoryhmä        4 

9.2. ja 23.2.   HyväOlo-ryhmä        4 

16.2.      Kirjapiiri         4 

25.2.      Vuosikokous         1 
      

MAALISKUU 

2.3.    Salmen Virikeryhmä        4 

4.3.      Fibromyalgiaryhmä        4 

9.3 ja 23.3.     HyväOlo-ryhmä         4 

16.3.     Kirjapiiri         4 

18.3.    Sidekudosryhmä        4 

30.3.    Salmen Virikeryhmä        4 
 

HUHTIKUU 

6.4.    Salmen Virikeryhmä        4 

15.4.    Nivelrikkoryhmä        4 

13.4. ja 27.4  HyväOlo-ryhmä        4 

20.4.        Kirjapiiri         4 
 

TOUKOKUU  

4.5.      Salmen Virikeryhmä        4 

20.5.    Sidekudosryhmä        4 

11.5.      HyväOlo-ryhmä        4 

 

HEINÄKUU 

13.7.    Kesäpäivä Rantapirtillä       7  

 

Ajantasaista tietoa toiminnasta saat myös seuraamalla yhdistyksen  sivuja 
www.salonreumayhdistys.fi ja Salon Reumayhdistys/ FACEBOOK   


