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SALON REUMAYHDISTYS RY
VUOSIKERTOMUS 2019
1. JÄSENTOIMINTA
23.9.2019 pidettiin uusille jäsenille tutustumisilta Salon SYTY ry:n tiloissa. Tutustumisillassa
esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja uusilla jäsenillä oli mahdollisuus esittää toiveita toiminnan
kehittämiseksi. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä. Uusille jäsenille lähetettiin tietopaketti
yhdistyksen toiminnasta
31.12.2019 yhdistyksen jäsenmäärä oli 450. Jäsenmaksu henkilöltä oli 20€.
Yhdistyksen jäsenille tilattiin Reumalehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lisäksi jäsenille
lähetettiin kolme jäsentiedotetta, joissa oli tietoa yhdistyksen järjestämästä toiminnasta. Jäsenille on
lähetetty liitosta ym. tullutta tietoa sähköpostilla sekä lisäksi eri sairausryhmille on lähetetty
kohdennettuja sähköposteja.
Palvelupiste toimii ja on avoinna joka kuukauden toinen ja neljäs tiistai kello 12 – 14. Palvelupisteellä
on aina joku hallituksen jäsen. Vuonna 2019 palvelupisteessä kävi 3 asiakasta.
2. VERTAISTUKITOIMINTA
Yhdistyksen vertaistukiryhmät kokoontuivat Salon SYTY ry:n tiloissa, Helsingintie 6.
2.1 KAIKILLE JÄSENILLE AVOIMET VERTAISTUKIRYHMÄT
2.1.1 Kuukausikerho kokoontuu joka kuukauden 4. torstai ja se on tarkoitettu kaikille jäsenille
yhteiseksi tiedonsaanti- ja vertaistukitilaisuudeksi. Tilaisuuden aluksi on alustus, jonka jälkeen
keskustellaan ko. asiasta. Kerhon kokoontumisen tilalle järjestettiin kaksi kertaa kulttuuritilaisuus.
Kuukausikerhon ryhmänohjaajana toimi Pirjo Randell. Kokoontumisia
oli 4 ja osallistumisia 48.
Aiheet:
28.3. GRYOHOT -hoidot, Hanna Kaisa Järvinen Salon Jalkahuollosta. Mukana oli 10 henkilöä.
26.9. Vertaistuki- ilta teemalla; ”Mitä on yksinäisyys?”. (Yksinäisyys on haitalliseksi koettu tunne
ulkopuolisuudesta. Se aiheuttaa alakuloa, mutta on eri asia kuin masennus.) Mukana 9 henkilöä.
24.10. Reumalääkärin kyselytunti, reumatologi Markku Mali oli vastaamassa. Mukana oli 16
henkilöä. 28.11. Hoitotahto, vieraana sairaanhoitaja Milka Leppiniemi, Salon Omaishoitaja ry:stä.
Mukana 13 henkilöä.
2.1.2
Salmen Virikeryhmä
Salmen Virikeryhmä on kädentaitoja harrastava ja keskusteleva kerho, jonka ryhmänohjaajana toimi
Salme Säilä. Kerho kokoontui 11 kertaa. Osallistumisia oli 145. Vuoden aikana askarreltiin esim.
erilaisia kortteja, tehtiin mehiläisvahakynttilöitä. Helmiä pyöriteltiin koruihin ja tehtiin enkeleitä.
Paperia taiteltiin tähdiksi ja painettiin kankaille kuvia.
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2.1.3
HyväOloryhmä
HyväOloryhmässä keskustellaan yleisesti tavoista, miten hyvinvointia voidaan edistää ja miten
tuodaan itselleen hyvää oloa. Kerho kokoontuu joka toinen tiistai. Ryhmävastaavana toimi Pirjo
Randell. Kokoontumisia oli 16 ja osallistumisia 216.
15.1. Vertaistukikeskustelua.
29.1. Origami- taittelua, Origamitaiteilija Merja Haatainen
12.2. Tukisukkien vaikutus, miten niitä hankitaan ja mistä niitä saa,
Sairaanhoitaja/jalkahoitaja Marianne Holmström.
26.2. Pelattiin bingoa.
12.3. Liikuntaneuvontaa/kaupungin liikuntamahdollisuuksia. Saku Nikkanen
26.3. Vertaistukikeskustelua
9.4. Keskustelua, Leena Aarnio lausui runon ”Peili”
23.4. Margit Laine hoiti kerhon ja aiheena oli ”Kevät”
14.5. Kerhojen kevätretki tehtiin Paimioon, tutustumiskohteina Succaplokki, Käsityöläismuseo
Miila ja lopuksi käytiin kahvilla Cafe Astassa. Matka tehtiin kimppakyydeillä.
10.9 ”Isoäidin niksit – eläköön kekseliäs Suomi” Margit Laine kertoi meille hieman historiaa.
24.9. Perinnepäivä, kotoa tuotiin jokin muisto esine, valokuva tai jotain muuta. Muistot
jaettiin muiden kanssa.
8.10. Ekspressiivinen taideterapeutti ja kuvataiteilija Anna-Maija Junnila esitteli taideterapiaa,
joka on mielenterveyttä hoitava ja hyvinvointia tukeva menetelmä. (Etsittiin eri taidemuotojen
avulla voimavaroja, saadaan onnistumisen kokemuksia, itseluottamusta ja iloa elämään.)
22.10. Vertaistukikeskustelua.
12.11. ”Hyvinvointia luonnosta” Donna Tapanero luonnonkosmetiikkayrityksestä, Toni Sakkara
esitteli perustuotteita, kuten Inkivääri-, MSM- ja mesiangervovoidetta. Tuotteita testattiin ja
ostettiinkin.
26.11. Vertaistukikeskustelua.
10.12. Vietettiin kerhoa pikkujoulun merkeissä riisipuuroa, luumusoppaa, glögiä ja pipareita
nauttien.
2.1.4
Kirjapiiri
Kirjapiiri on kirjoista ja lukemisesta kiinnostuneiden
vertaistukiryhmä, jossa keskustellaan kirjoista, kirjailijoista ja
osallistujien lukukokemuksista.
Kirjapiiri on kokoontunut kuukauden kolmantena tiistaina kello
12-14.
Vastuuhenkilönä oli Päivi Rockas. Kokoontumisia oli 7 ja
osallistumisia oli 34.
22.1. Vuoden vaihteessa luetut kirjat; Liza Marklund –
Helmifarmi, Peter James – Kuolema sanelee ehdot ym.
19.2. Mari Jungstedt – Aamun hämärissä – Kevään kalpeudessa –
Kesän kylmyydessä
19.3. Kirjapiiri kokoontui Ihme ja Kumma -kahvilassa.
Keskusteltiin yleisesti kirjoista.. Tutustuttiin kahvilan
kierrätyskirjoihin.
16.4. Vierailija Suomalaisesta Kirjakaupasta. Aiheena oli”Kesä
lukeminen”
17.9. Muisteltiin kesän aikana luettua; Camilla Läckberg, Elina
Hirvonen, Alice Zeniter ym.
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15.10. Heli Laaksosen kirjat; Raparperisydän, Pursu, Sulavoi, Jänis pussissa (äänikirja)
19.11. Suomalaisesta Kirjakaupasta Anna Korhonen ”Joulun kirjoja” ja
ehdotuksia joululahjakirjoiksi eri-ikäisille.
2.2 SAIRAUSRYHMÄKOHTAISET VERTAISTUKIRYHMÄT
2.2.1
Fibromyalgiavertaistukiryhmän ryhmävastaavana toimi Margit Laine.
Se kokoontui 4 kertaa, 10.1., 7.3., 12.9. ja 7.11. Osallistumisia oli 25.
2.2.2
Nivelrikkovertaistukiryhmän ryhmävastaavana toimi Margit Laine. Se kokoontui 3
kertaa, 7.2.., 4.4. ja 3.10. Osallistumisia oli 21.
2.2.3
Sidekudosvertaistukiryhmä ryhmävastaavana toimi Helena Saalop. Ryhmä
kokoontui 3 kertaa, 9.5., 3.9. ja 21.11. Osallistumisia oli 19.
2.2.4
Reumalasten ja vanhempien vertaistukiryhmän
ryhmänjärjestelijänä toimi Anna Salminen.
Ryhmä kokoontui 18.5. järjestettyyn retkeen Vuohensaareen,
jossa pelattiin minigolfia ym. sekä herkuteltiin. 29.10. lapset
vanhempien kera olivat Five stars circus -esityksessä Turun
Logomossa. Osallistumisia oli 25.
3. LIIKUNTA ja KUNT

OUTUS

3.1
Vesivoimistelut
Yhdistyksen vesivoimisteluryhmät kokoontuivat Salon uimahallissa. Vesivoimisteluryhmien
vastaavana toimi Päivi Rockas. Terapia-altaiden ryhmiä ohjasivat keväällä fysioterapeutit ja kilpaaltaan ryhmää ohjasi liikunnanohjaaja. Syksyllä maanantain vesivoimistelua terapia-altaassa ja
keskiviikkona kilpa-altaassa ohjasi liikunnanohjaaja. Yhdistyksellä oli kolme terapia-allasryhmää,
jotka kokoontuivat toimintavuonna yhteensä 79 kertaa ja osallistumisia 864. Kilpa-altaan ryhmä
kokoontui 27 kertaa ja osallistumisia 241.
3.2
Voimistelu
Yhdistyksen voimisteluryhmä kokoontui vuonna 2019 maanantaisin klo 15.30 - 16.30 Salon
Urheilutalossa. Ohjaajana toimi liikunnanohjaaja. Ryhmävastaavana toimi Päivi Rockas ja
yhteyshenkilönä Tuula Pennanen. Ryhmä kokoontui 27 kertaa ja osallistumisia 126.
3.3
Rivitanssi
Yhdistys järjesti rivitanssia Hermannin koulun tanssisalissa. Ryhmävastaavana toimi Riitta Nurmi.
Kokoontumisia oli 22 ja osallistumisia 112.
3.4
Kuntosali
Salon kaupungin erityisliikuntatoimi on antanut käyttövuoron Salohallissa tiistaisin klo 11- 13 ja
torstaisin klo 16 – 18. Ryhmä on avoin ja siellä ei ole ohjaajaa. Yhdistyksen jäseniä käy jonkin verran,
mutta ohjauksen puute haittaa käyttöä.
4. VIRKISTYSTOIMINTA
Virkistystoiminnan vastaavana toimi Pirjo Randell. Teatterimatkoja järjestettiin 5 ja muita
virkistystilaisuuksia 4, yhteensä 9 tilaisuutta. Osallistumisia oli 199.
24.1. Teatterimatka Toijalan Näyttämölle. Musiikkikomedia ”Havannan kuu”. Mukana oli 11 henkilöä.

5/9

25.4. Kulttuuritalo Kivan Kevätkonsertti ”Onnen hetkiä”, yhdistys maksoi liput. Mukana oli 18
henkilöä.
25.5. Kevätretkenä tehtiin ”Ostosmatka Vantaalle”. Askartelukauppa Sinelli, jossa askartelimme ja
tutustuimme askartelu ja käsityötarvike -myymälään. Ruokailua unohtamatta, lisäksi kävimme
Halvan tehtaanmyymälässä, Havin ja Vallilan outlet- myymälöissä.
8.6. Kesäteatteri Jokioinen, Teatteri Tuntematon, ”Tähdet, tähdet -suomi-filmin helmiä”
16.7. Virkistyspäivä jäsenille perheineen järjestettiin Kansalaisopiston Opiskelijakunnan
Rantapirtillä. 35 henkilöä oli mukana.
25.10. Kulttuuritalo Kiva, ”Pari-suhde-teoria -komedia. 16.11. Teatteri Provinssi: ”Tohtori
Zivago -suurmusikaali”
30.11. Joulujuhlaa vietettiin Juhla ja pitopalvelu JUULINASSA.
5.6. Sytyn virkistyspäivä Leirirannassa. 3 osallistujaa.
5. KOULUTUSTOIMINTA
18.1.-19.1. Margit Laine osallistui Helsingissä Reumaliiton Tammitalkoihin, jotka oli tarkoitettu
Aluetoimikuntien jäsenille.
31.1. Vammaiskortti tutuksi- Salon Kaupungintalo; Ritva Jokinen osallistui.
17.4. Palkka.fi-koulutukseen osallistuu Ritva Jokinen.
13.3. Ritva Jokinen on osallistunut tulorekisteriä käsittelevään koulutukseen.
21.9. Tampereella jäsenasioidenhoitajien koulutus. Margit Laine osallistui.
6.11. Sytyssä ATK -kurssi, ”Turvasähköpostin lähettäminen” Pirjo Randell osallistui.
6. TIEDOTUSTOIMINTA
Kaikille jäsenille lähetettiin yhdistyksen jäsentiedote tammi-, huhti- ja syyskuussa, joista tammikuun
tiedote postitettiin jo joulukuussa 2016.
Jäsentiedotteita lähetettiin TYKS reumaortopedian poliklinikalle ja lasten reumapoliklinikalle sekä
Salon Aluesairaalaan reumapoliklinikalle. Jäsentiedotteita postitettiin myös Suomen Reumaliiton
Kuntoutumiskeskus Apilaan ja Suomen Reumaliittoon. Tiedotteita vietiin myös eri terveydenhoidon
toimipisteisiin Salossa. Jäsentiedotetta lähetettiin myös sähköpostilla eri yhteistyötahoille.
Yhdistyksen tiedotteissa on ollut myös tietoa Salon Syty:n kaikille avoimista koulutuksista ja
toiminnoista, kuten maksuttomista ATK- opastuksesta.
Yhdistys osallistui Salon kaupungin Hyvinvointipisteelle 28.2. Harvinaisten sairauksienpäivänä.
16.4. oli Hyvinvointipisteen 1v. tapahtuma, silloin olimme koko päivän paikalla.
9.5. SLE- ja Fibrotoiminta olivat esillä iltapäivän. (SLE päivä 10.5. ja Fibromyalgiapäivä 12.5.)
9.10. Reumaviikolla oltiin koko päivä.
Vuosikokouskutsu julkaistiin Salonjokilaaksolehdessä. Kaikille avoimista tilaisuuksista ja kerhoista
ilmoitettiin myös Salonjokilaakso- lehden yhdistyspalstalla, yhdistyksen Facebook sivulla sekä Salon
kaupunkitiedotteessa ja sähköisessä tapahtumakalenterissa. Avoimista tilaisuuksista ilmoitellaan
myös Salon Seudun Sanomien ”päivittäistä” palstalla.
Laitettiin ilmoitus yhteistyökumppani Salon Vilpas Koripallon vuosijulkaisuun.
Yhdistyksen Internet-kotisivut ovat osoitteessa www.salonreumayhdistys.fi Sivujen päivitykset
ostettiin IT-tykki Aaltoselta.
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Yhdistyksen Facebook-sivuja päivittää varapuheenjohtaja. Sivua käytetään nopean tiedotuksen
välineenä, tilaisuuksien muistutusvälineenä sekä valokuvien ja tapahtumien palautesivuina.
Facebook-sivustolla oli sivutykkäyksiä 151 ja tavoitettu henkilöitä 13541.
Niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite ja jotka pitävät sähköpostinsa ajan tasalla, on lähetetty
sähköpostia. Kaikille lähetettävä posti sisältää Reumaliiton lähettämää tietoa, erilaisia
sairauskohtaisia info- tiedotteita tai hyviä apuväline- tms. tietoa. Eri sairausryhmille on lähetetty 2
sähköpostia (mm. tietoa Hamina-tattoo matkasta) ja lastenreumaa sairastavien perheille tietoa
sirkustapahtumasta.
7. HALLINTO JA TALOUS

Kuvasta puuttuu Päivi Rockas.
7.1

Hallinto

Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2019 on toiminut Margit Laine, varapuheenjohtajana Pirjo
Randell, hallituksen jäsenenä ja jäsenasiainhoitajana Tanja Söderström, hallituksen jäsenenä ja
sihteerinä Anna Salminen, hallituksen varajäsenenä ja liikuntavastaavana Päivi Rockas, hallituksen
jäsenenä ja emäntänä Riitta Nurmi ja hallituksen jäseninä Salme Säilä, Helena Saalop, Heikki
Tuominiemi, Lasse Lehtiö ja hallituksen varajäsenenä Eila Saarni. Kunniapuheenjohtaja Ritva
Jokisella on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja hän on toiminut rahastonhoitajana.
Kirjanpitopalvelut ostettiin yritykseltä Tilitoimisto Aarno Jokinen.
Yhdistyksen hallitus piti 9 kokousta.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.2.2019. Salon SYTY:n salissa. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Osallistujia kokouksessa oli 13 yhdistyksen jäsentä.
Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimi Hannu Rauhala ja varatoiminnantarkastajana Leevi
Näreharju.
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7.2
Talous
Toimintavuosi oli yhdistyksen talouden kannalta varsin hyvä, sillä oma varainhankinta onnistui
hyvin ja tilipäätös oli 4 103,22 € voitollinen. Voitto selittyy useista arpajaisista joita pidettiin vuoden
aikana yhteensä kahdeksat. Vapaaehtoisten työllä saatiin korjattua talouden vaje, kun Salon
kaupunki päätti olla myöntämättä yhdistykselle toiminta-avustusta. Yhdistyksen taloudellinen
tilanne antaa toiminnalle vakautta, jatkuvuutta ja monipuolisuutta sekä lisäksi näkyvyyttä.
Salon Sytyyn hankittavaan sydäniskuriin yhdistys lahjoitti 228€, lahjoitimme myös Salon Sairaalan
syöpäosastolle villasukkia ja hartiahuiveja.
Toiminnan suurimmat kulut syntyvät vertaistukitoiminnasta, virkistystoiminnasta ja
tiedotustoiminnasta kuten jäsentiedotteesta.
Yhdistyksen varainhankinnan suurin tuotto tulee jäsenmaksuista, joista jäi kulujen jälkeen
5368,61€. Jäsenmaksua perittiin 20€/jäsen ja Reumaliiton jäsenmaksua maksettiin 7€/ jäseneltä
yhteensä 3192,00€.
Reumaliiton välittämää STEA:n toiminta-avustusta yhdistys sai perustoimintaan 1000 € ja
kehittämisavustusta 800€. .
Salon kaupungin liikuntalautakunnalta yhdistys sai toiminta-avustusta 755,10€.
Salon kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta emme saaneet toiminta-avustusta lainkaan.
Opintokeskus Sivikseltä saimme tukea liikunta – ja vertaistukiryhmien kokoontumisiin yhteensä
1116€.
Suomen Reumaliiton adresseja, joiden myyntituotosta osa jää yhdistykselle, on ollut myynnissä
Salon Hautaustoimisto Oy Saustilalla ja Salon Syty ry:n toimistolla sen aukioloaikana.
2.2.2019 Järjestettiin Salon Sytyn tiloissa ”Talvitapahtuma” – varainhankintatapahtuman. Myynnissä
oli käsitöitä sekä ”kirppis”-käsitöitä, tuoreita munkkeja, muita leivonnaisia ja pastanttipuuroa.
Kahviossa oli myynnissä keittoa ja sämpylöitä, munasillivoileipiä, kahvia sekä lämmintä paistettua
pullaa. Pidettiin myös arpajaiset ja myytiin erilaisia SRL:n logotuotteita.
Salon Vilpas Vikings -koripalloseuralla on VILPAS VÄLITTÄÄ -projekti, jonka myötä yhdistys pääsi
Salohalliin seuran kotipeleihin 20.3. ja 4.11. esittelemään toimintaansa ja myymään arpoja sekä
Reumaliiton logotuotteita.
15.12.2019 yhdistys osallistui viiden vammaisjärjestön yhteisiin joulumyyjäisiin SYTY:n tiloissa..
Tilaisuudessa myytiin jäsenten tekemiä ja lahjoittamia käsitöitä ja leivonnaisia, sekä osallistuttiin
yhdistysten yhteisarpajaisiin.
Osallistuttiin Salon markkinoihin omalla myyntipaikalla. Esiteltiin
yhdistyksen toimintaa, myynnissä oli grillimakkaraa ja arpoja.
Arpoja myytiin myös Salon torilla yhdistysten iltatorilla ja
Seniorimessuilla.
Arpajaisten yhteistuotto oli 2646,74. Tämä oli mahdollista vain
salolaisilta yrityksiltä ja jäsenistöltä lahjoituksena kerättyjen voittojen
ansiosta.
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Eduskuntavaalien PieniEle-keräykseen osallistuttiin huhtikuussa 2019.
EU-vaalit pidettiin toukokuussa 2019, keräyksien kokous pidettiin 11.3. Sytyssä.
Lipasvahteina olleita jäseniä muistettiin pienellä muistamisella.
Vuonna 2019 kolmen jäsentiedoteotteen painatus saatiin JP – postituksen lahjoituksena ja tiedotteen
mainostajia olivat vuonna 2019 Passeli- auto ja Pop-pankki.
Tiedotetta painettiin jäsenille lähtevien lisäksi 500 kpl /vuodessa, jaettavaksi terveydenhuollon eri
pisteille erilaisissa tilaisuuksissa sekä uusille jäsenille.
8. EDUSTUKSET JA YHTEISTYÖ
8.1

Salon SYTY ry

Salon SYTY ry:n vuosikokous pidettiin 4.3.2019. Kokouksessa yhdistystä edustivat Pirjo Randell ja
Lasse Lehtiö.
Salon SYTY ry. yhteistyötoimikuntaan on valittu vuosiksi 2019 – 2020 Lasse Lehtiö
21.2. Sytyn yhteistyöilta yhdistyksille.
31.1. Vammaiskortti tutuksi, luento Kaupungintalolla.
17.10. Sydänlääkärin luento Sytyssä / Tavoitteena Sydäniskuri Sytyyn
15.5. Syty tehnyt YouTube kanavalle videon, yhdistyksen puheenjohtaja ollut mukana kertomassa
yhdistyksen toiminnasta, askartelusta ja kirjapiirin toiminnasta.
8.2
Suomen Reumaliitto
VASSAT -aluetoimikunnan jäsenenä vuonna 2018 - 2020 on Margit Laine, joka on valittu
aluetoimikunnan sihteeriksi ja varajäsenenä Ritva Jokinen. Toimikunnan kokoukset pidettiin:
9.2. Turussa, 8.6. Porissa ja 28.9. Huittisissa.
VASSAT- aluetoiminta järjesti alueensa yhdistyksille virkistyspäivän lauantaina 31.8.2019 Ruissalon
Kylpylässä . Mukana oli yhdistyksestämme 30 osallistujaa. Yhdistys järjesti yhteiskuljetuksen.
8.3
Muut yhteistyötahot
8.3.1 Salon Seudun Työkeskus Oy:n yhtiökokous oli 21.4.2017. Yhtiökokousedustajana oli Ritva
Jokinen. Pirjo Randell valittiin Työkeskus Oy:n hallitukseen yhtiökokousten 2019-2020 väliseksi
ajaksi.
8.3.2 Turun Tule -tietokeskus kutsui 29.1. palaveriin Sytyn tuki- ja liikuntaelinsairaita jäseniä
omaavat yhdistykset. Reumayhdistys oli mukana. Keskustelua tule -tietokeskuksen mahdollisesta
tavoitettavuuden parantamisesta maakunnassa.
9.HUOMIONOSOITUKSET
Yhdistys valitsi vuoden vapaaehtoiseksi Heikki Tuominiemen, aktiivisti ja
monipuolisesti toimivan henkilön, jota muistettiin pienellä lahjalla.
Yhdistyksessämme vierailleita luennoitsijoita sekä yhteistyökumppaneita
muistettiin joulukorteilla sekä sähköisellä muistamisella.
10. SUOMEN REUMALIITON KEHITTÄMISAVUSTUKSELLA TEHTY
TOIMINTA
Yhdistyksen toimintojen ja tunnettavuuden kehittäminen
1. Jäsenistön aktivointi ja innostaminen toimintaan uusin tavoin.
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Syksyn aikana järjestettiin Kohdennettu vertaisryhmä terapeutti Liisa Salmenperän vetämänä
”Ihminen Ihmiselle” suljettuna ryhmä. Ryhmään kutsuttiin jäseniä jotka kokivat yksinäisyyttä.
Ryhmään osallistui 8 henkilöä, ryhmä kokoontui 5.11., 21.11. ja 3.12.
Saadun palautteen perusteella tämänmuotoinen ryhmätoiminta jatkuu yhdistyksessä ainakin
vuoden 2020 ajan.
2. Yhdistyksen tunnettavuuden lisääminen
Yhdistyksen internetsivujen www.salonreumayhdistys.fi päivitys tehtiin ostopalveluna. Koko
vuoden aikana kiinnitettiin huomiota www -sivujen ajantasaisuuteen ja huolehdittiin myös
facebookin päivityksistä. Facebookin merkityksestä tiedon välittäjäkanavana kerrottiin kaikissa
yhdistyksen kolmessa jäsentiedotteessa.
Toimintavuoden aikana osallistuttiin useisiin suurelle yleisölle tarkoitettuihin tapahtumiin
Salossa. Seniorimessut, Salon markkinat, Yhdistykset Salon iltatorilla, Vilpas Vikings
koripalloseuran kotiotteluihin kaksi kertaa ja Salon kaupungin hyvinvointipisteelle kolme
kertaa.

YHDISTYKSEN JÄSENISTÖN TOIMINTAAN OSALLISTUMISKERRAT V.2019
OSALLISTUMISIA YHTEENSÄ 2187
Virkistystoiminta
199

Kaikille avoimet
vertaistukiryhmät
443

Vesivoimistelu
241

Sairauskohtaiset
vertaistukiryhmät
90

Saliliikunta
238

Terapia
vesivoimistelu
864

Rivitanssi
112

