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JÄSENTIEDOTE 2023

Haapaveden Reuma ja Tules ry:lle tämä on 34. toimintavuosi. Toimintamme
perustuu katto-organisaation - Reumaliiton – toimintaperiaatteeseen. Reumaliitto
on kansanterveys-, liikunta-, potilas-, ja vammaisjärjestö. Se valvoo tule-
sairaiden oikeuksia ja tukee jäsenyhdistyksensä työtä. Liitto tarjoaa tietoa
reuma-, tuki-, ja liikuntaelinterveydestä koko väestölle ja innostaa ihmisiä
pitämään huolta niin fyysisestä kuin henkisestä hyvinvoinnista. Reumaliitto ja
sen jäsenyhdistykset palvelevat myös sairastavien läheisiä, terveydenhuollon
ammattilaisia sekä muita tuki- ja liikuntaterveystietoa tarvitsevia. Suomen
Reumaliitto on yksi maamme vanhimmista kansanterveysjärjestöistä, perustettu
1947. Reumaliitto ja sen jäsenyhdistykset eivät ole eläkeyhdistyksiä, vaan niihin
kuuluvat kaikenikäisiä, lapsista nuoriin, työikäisistä jo työiän ohittaneisiin ja
vanhuksiin asti.

Reumaliiton vuosien 2022–23 teema on SAIRAAN HYVÄ HOITOPOLKU.
Reumaliiton ja jäsenyhdistysten on tärkeää olla mukana soteuudistuksen
valmistelussa ja hyvinvointialueiden rakenteiden luomisessa, jotta järjestöjen
osaaminen ja tieto vaikuttavat jatkossakin oikea-aikaisten ja laadukkaiden
palvelujen kehittämiseen ja saatavuuteen.

VUODEN 2022 TOIMINNASTA

Vuosi lähti liikkeelle ilman rajoituksia, mikä oli hyvä asia pitkään jatkuneiden
rajoitusten kiusaamaa toimintaamme ajatellen. Ukrainan sota kuitenkin teki
suuren varjon koko Euroopan ylle ja kosketti myös meitä suomalaisia.
Energiakriisi ja korkojen nousu alkoi toden teolla vaikuttamaan itse kunkin
elämään, ainakin jossakin muodossa, myös meillä Haapavedellä. Siitä huolimatta
järjestimme normaalisti vesijumpat, boccian,
kaupungin kuntosalin sekä myös Buustin
ohjatun kuntosali harjoitukset. Kävimme
konsertissa ja teatterissa, retkillä sekä
perinteisesti Pärnussa rentoutumassa.
Lisänä oli vielä ruskaretki ja erilaiset alku- ja
päätös tapahtumat kuten Aakon majan
kevätkauden päättäjäiset. Jouluruokailu
Runnissa ja lopuksi syksy päätettiin
puurojuhliin Lönninkartanossa. Voisi sanoa,
että toimintaa riitti ja toimintamme
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pääasiallinen tarkoitus järjestää kuntouttavaa ja virkistävää toimintaa oli
onnistunut.

VUODEN 2023 TOIMINTAA

KEVÄÄN KUNTOUTUS- JA VIRKISTYSTOIMINNAT

Toiminta päästiin aloittamaan jo vuoden toisella viikolla, heti loppiaisen jälkeen.
Torstain päiväkahvitilaisuudet ovat parittomien viikkojen torstaina, eli joka
toinen viikko, niissä virkistäydytään laulujen, mielenkiintoisten asiantuntija
luentojen ym. toiminnan merkeissä. Kahvin ja pullan hintaa jouduimme
valitettavasti hieman tarkistamaan, elintarvikekustannusten voimakkaan nousun
takia kolmeen euroon (3 €), tästä sovittiin enemmistö päätöksellä
torstaikerhossa.
Myyrilän kahvilaa jatketaan myös
entiseen malliin parillisten viikkojen
maanantaina. Ohjatut vesijumpat,
Buustin kuntosalivuorot sekä
omatoiminen kuntosalivuoro
kaupungin kuntosalilla sekä
BOCCIA on alkanut heti tammikuun
toisella viikolla. Allasmaksua hieman
korotettiin (50 €) sillä kertoja lisättiin kolmannes, viiteentoista kertaan.
Kaupungin kuntosalivuoro on ilmainen, mutta Buustin vuoroja lisättiin myös
viiteentoista, joten omavastuu nostettu kahteenkymmeneenviiteen euroon (25 €).
BOCCIA jatkuu entiseen malliin eläkeliiton kanssa yhteistyössä.
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SYKSYN KUNTOUTUS- JA VIRKISTYSTOIMINNAT

Syksyllä aloitamme toiminnot elo- syyskuun vaihteessa ja jatkamme joulukuun

alkupuolelle. Aloitamme ohjatut vesijumpat, kuntosalivuorot ja boccian peluun

syyskuussa. Päiväkahvitilaisuudet ovat joka toinen viikko, niissä virkistäydytään

kuten kevätkaudellakin mukavan yhdessäolon merkeissä. Kutsumme myös eri

luennoitsijoita kertomaan ajankohtaisista uudistuksista ja tiedosta terveyteen

sekä muuhun päivittäisen toiminnan sujumiseen. Lisäksi vietämme syksyllä

reumaviikkoa, osallistutaan voimien mukaan kaupungissa järjestettävään

kulttuuri- ja perinneviikkoon. Lähempänä joulua laulamme kauneimpia

joululauluja. Pikkujoulua vietämme puuron, torttukahvin ja jouluohjelman kera.

RETKET JA MATKAT

Virkistys- ja matkatoimikunta suunnittelee monipuolista ja mieltä virkistävää
ohjelmaa ja aktiviteettia kevään ja syksyn ajalle. Pyrimme mahdollisuuksien
mukaan järjestämään myös teatteri- ja konsertti matkoja, niin paikallisesti kuin
vaikkapa Ouluun tai Kajaaniin, toivomusten mukaisesti. Tätä jäsentiedotetta
laadittaessa on tammikuu, eikä varsinaisesti ole mitään ihan lukkoon lyötyjä
tapahtumia vielä kerrottavana. Suunnitteilla on kuitenkin Johannes Vatjuksen ja
hänen veljensä kirkkokonsertti Haapavedellä. Kotimaan kylpylämatkoja on
kovasti kyselty, joten kartoitetaan mikä voisi olla mielenkiintoista. Pärnun ja
kovan suosion saanutta Lapin matkaa suunnitellaan ja toteutetaankin, jos siihen
löytyy riittävästi lähtijöitä.

JÄSENEDUT

Kuntouttavaa toimintaa tuettuna: vesijumppaa, kuntosalia ja BOCCIAA

Tuettuja lomia ja kylpylämatkoja edulliseen hintaan

Virkistystä päiväkerhon merkeissä joka toinen viikko laulua, luentoja ja pientä

liikuntaa.

Teatteri- ja konserttimatkoja edulliseen hintaan

Kaikki Suomen Reumaliiton jäsenedut

(https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/tule-mukaan-osallistu/jasenedut)

Reumaliiton nettisivut, jossa todella paljon tietoa ja esimerkiksi liikuntavideoita

Reumalehti neljä kertaa vuodessa.



Haapaveden
Reuma ja Tules ry

KOKOUKSET

Pidämme sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu kerran

kuukaudessa sekä tarvittaessa. Kokoukset toteutetaan tarvittaessa etäyhteyksin,

mutta normaalin kokouskäytännön mukaan, kun rajoituksia ei ole.

Yhdistyksessä on toimikuntia, joissa osa hallituksen jäsenistä toimivat

vastuuhenkilöinä, tammikuun kokouksessa päätettiin, ettei hallikusessa

oleminen ole edellytys vastuuhenkilönä olemiseen.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Haapavesi-lehden ja Siikajokilaakson

yhdistystoimintapalstalla, Facebookissa sekä yhdistyksemme kotisivuilla

(haapavedenreumajatules.reumaliitto.fi).

Tutustu myös Suomen Reumaliiton toimintaan osoitteessa (reumaliitto.fi)

JÄSENLASKUT

Jäsenlaskutuksen hoitaa Suomen Reumaliitto ja tilittää jäsenmaksut

yhdistykselle. Jäsenmaksua maksaessasi, käytä laskussasi olevaa tili- ja

viitenumeroa. Perheenjäsenet maksavat kukin omassa laskussa olevalla

nimellään ja viitteellä. Laskut postitetaan maaliskuun 15. päivän jälkeen.

Jäsenmaksun suuruus on 15 €.

JÄSENEN OMAT SIVUT

Jäsenillä on nyt mahdollisuus päästä omaan sähköiseen asiointipalveluun.

Pääset katselemaan, muuttamaan, täydentämään ja poistamaan omalle

jäsenkortille itsestäsi tallennettuja tietoja. Omaan jäsenpalveluun pääset

osoitteessa oma.reumaliitto.fi Kirjautumaan pääset osoitteessa

https://oma.reumaliitto.fi/Kirjautuminen/login. Kirjautumiseen tarvitset oman

henkilökohtaisen jäsennumerosi. Se löytyy Reumalehden takakannesta nimesi

yläpuolelta. Päästäksesi kirjautumaan, sinulla täytyy olla myös sähköpostiosoite

kirjattuna jäsenrekisteriin. Ellei näin ole, ilmoita sähköpostiosoitteesi

jäsenrekisterin hoitajalle kirjattavaksi. Mikäli et ole kirjautunut aikaisemmin,

tilaa sivun alalaidasta uusi salasana.
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Tule mukaan toimintaamme!
Ryhmissä saat jaksamista, positiivisia ajatuksia, notkeutta, rentoutumista ja

vaihtelua arkisiin askareisiin. ����

HALLITUS

Ronald von Schulmann 040-0100887 rvschulmann@gmail.com

puheenjohtaja

keittiövastaava

virkistys- ja matkavastaava

tiedottamistoimikunnan vastaava

liikuntavastaava

jäsenasiat (varalla)

Saukko Viljo 050-4942211 visaukko@netti.fi

varapuheenjohtaja

Maritta Maarala 044-5200343 maritta.maarala@kotinet.com

sihteeri

yhdistyspalstat

jäsenkirje

kotisivut

Mervi Niemelä 044-3814490 niemelamervi0@gmail.com

päiväkahvitilaisuudet (puhujat ja ohjelmat) vastaava

Myyrilän kahvitilaisuusvastaava

Buusti ja hyvinvointipalvelut

muu tiedottaminen

Kyösti Råman 044-0281621 kyosti.d.raman@gmail.com

kaupungin kuntosalivastaava

Esa Ojanlatva 040-5479347 esa.ojanlatva1@gmail.com

rahastonhoitaja

Terttu Jokitulppo 050-5183973 teanjo@nic.fi
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kirjanpitäjä

Irma Eskola 050-3635349 irmaiskola@gmail.com

varajäsen

Kari Laitila 050-3298988 ei omaa sähköpostia

varajäsen (raijalaitila9@gmail.com)

arpa ja lipunmyynti

JÄSENASIAT

Eeva Kukkola 0407019723 eeva.kukkola5@gmail.com

Toimikunnat

KEITTIÖ

Mirva von Schulmann 040-8676158 mvschulmann@gmail.com

emäntä

Eeva Kukkola

Salme Mustakangas

Irma Eskola

Reijo Niemelä

VIRKISTYS- JA MATKA

Ronald von Schulmann

Aila Aakko

Viljo Saukko

Seija Frondelius

Mirva von Schulmann

TIEDOTTAMINEN

Ronald von Schulmann (FB, kotisivut, jäsenkirje)

Mervi Niemelä (muu tiedottaminen)

Maritta Maarala (yhdistyspalsta, jäsenkirje)

Aila Aakko (FB, kotisivut, jäsenkirje)

Kirsti Koivukangas (FB, jäsenkirje)

LIIKUNTA
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Kyösti Råman (kaupungin kuntosali)

Mervi Niemelä (Buusti, hyvinvointipalvelut)

Kirsti Koivukangas (vesijumppa)

Reijo Niemelä (Boccia)

Niilo Ruuska (Boccia)

PÄIVÄKAHVITILAISUUDET

Mervi Niemelä (puhujat ja ohjelma)

MYYRILÄ

Mervi Niemelä (vastaava)

VERTAISTUKI

Haapaveden Reumahoitaja Maarit Haukipuro, Oulaisten Reumahoitaja Päivi Niemelä,

Pyhännän Reumahoitaja Arja Piippo


