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Denna version av nyhetsbrevet har bearbetats så att den är lätt att skriva ut på papper. Det som är understreckat är länkar till 
webbsidor. Länkarna fungerar då den elektroniska versionen av föreningsbrevet läses på dator eller smarttelefon. 

 
Föreningsbrev 4/2020 (26.8) 

 
1. Reumaveckan lyfter fram vikten av frivilliga 
Temat för årets Reumavecka är frivillighet. Årstemat Frivillighet skapar styrka, som vi redan fick stifta 
bekantskap med på Organisationsdagarna, syns även i kampanjen. Förbundet producerar och skickar 
affisch- och broschyrmaterial till föreningarna. Vid behov går det också att beställa mer material gratis. 
Utskick sker i september vecka 39. Kampanjen inleds under Reumaveckan den 11–17 oktober och 
fortsätter även efter den veckan. 
 
Reumaveckans invigning i Kitee inhiberad  
Reumaveckans landsomfattande invigning den 10 oktober har inhiberats på grund av coronaläget. 
Invigningen var avsedd att ordnas i Kitee (Kides) detta år.  
 
Vi efterlyser berättelser om frivilligarbete – kom med!  
Som ett led i den kampanj som inleds under Reumaveckan vill vi på Reumaförbundets webbplats, i 
tidningen och på sociala medier dela berättelser om er, föreningarna och frivilliga. Här är exempel på hur 
man kan delta: 
 
Berätta din egen historia 
Hurdant frivilligarbete gör du? Vad är din grej? Varför vill du vara med? Vad var orsaken till att du från 
första början gick med i verksamheten? Berättelserna kommer att publiceras på Reumaförbundets sociala 
medier och webbplats från och med oktober. En bild på dig bifogas även till din berättelse. Om du vill delta, 
skicka ett meddelande till toimitus@reumaliitto.fi. 
 
Föreningsövertag på Reumaförbundets Instagramkonto  
Skulle din förening vara intresserad av att ta över Reumaförbundets Instagram Stories för en vecka? Under 
veckan kan ni presentera er egen förenings verksamhet, personer, frivilligverksamhet och till exempel 
samarbete med andra föreningar. Detta är ett ypperligt tillfälle att berätta för Reumaförbundets 
Instagramföljare om just er förening och kanske locka med nya medlemmar. 
 
På Instagramkontots Stories kan man publicera videosnuttar eller bilder. Det går också lägga till texter, 
enkäter och musik. Föreningen svarar själv för att skapa och publicera Instagraminläggen, så det är bra om 
man har vana av att använda Instagram. Läs mer om hur man skapar stories på Ylen Digitreeni (på finska). 
Om ni är intresserade av att ta över kontot, skicka ett meddelande till toimitus@reumaliitto.fi. 
 
Har er förening aktiviteter under Reumaveckan? 
Ifall er förening har aktiviteter under Reumaveckan (den 11–17 oktober), kan ni, om ni vill, meddela oss så 
lägger vi till informationen på Reumaveckan-sidan i Reumaförbundets Händelsekalender. Skicka ett e-
postmeddelande och beskriv evenemanget helt kort, var det ordnas, när det ordnas och vem som ordnar 
det. Ni kan även bifoga till exempel en programtablå eller er annons om evenemanget. Skicka e-
postmeddelandet till adress jenny.tenhunen@reumaliitto.fi. 
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2. Medlemsförmåner 
Synsam har uppdaterat medlemsförmånerna för Reumaförbundets medlemmar. Framdeles får 
medlemmarna 25 procents rabatt på kontaktlinser mot tidigare 10 procent.  Dessutom får medlemmarna 
som ny förmån 20 procents rabatt på SynsamLifestyle-avtalets månadsavgifter. Mer information om 
förmånen på adress reumaliitto.fi/jasenedut  
  
3. Är din förening redan med i insamlingen En liten gest? 
Genom att delta i insamlingen En lite gest kan din förening samla in donationsintäkter för sin egen 
verksamhet. Ni kan med insamlingsvinsten exempelvis ordna kamratstöd eller rekreation för era 
medlemmar. Under två insamlingar år 2019 samlade Reumaförbundets medlemsföreningar in En liten gest-
donationer till ett sammanlagt värde av 87 000 euro för sin viktiga lokala verksamhet. Läs mer om 
insamlingen En liten gest på Föreningsnätet > Aktiva föreningar > Insamlingen En liten gest och 
webbplatsen för insamlingen En liten gest: pieniele.fi  
 
Anmälan för nya föreningar – Kom med och bygg upp ett säkerhetsnät lika stort som hela Finland!  
Nästa bössinsamling infaller under kommunalvalet 2021 och sker på röstningsställena. Vi letar efter nya 
föreningar, så anmäl din förening så fort som möjligt för att kunna delta i vår gemensamma insamling.  
 
Anmäl din förening eller fråga mer: info@pieniele.fi eller ring Mariina, insamlingskoordinator för En liten 
gest, tel. 0400 778 114.  
 
Obs! Denna anmälan är endast avsedd för nya deltagare. Föreningar som deltagit i insamlingen tidigare 
är automatiskt med. 
 
En liten gest väntar ivrigt på nya anmälningar. Välkommen med i vår gemensamma, viktiga insamling! 
Mer information:  

• pieniele.fi  
• facebook.com/pieniele 

 
4. Reumaförbundet påverkar 
 
Ställningstagande och insändare för att uppmärksamma personer i arbetsför ålder som insjuknat i en 
sjukdom  
Reumaförbundet påminde i sitt ställningstagande regeringen att i sysselsättningsåtgärder uppmärksamma 
personer i arbetsför ålder som insjuknat i en sjukdom. Förbundets insändare om ämnet publicerades i 
Helsingin Sanomat söndagen den 16 augusti. Läs ställningstagandet på finska i sin helhet på 
reumaliitto.fi/kannanotot 
 
5. Aktuellt och social- och hälsovård 
 
Möjlighet att påverka förbundets utlåtande och social- och hälsovårdsreformen 
Reumaförbundet kommer att ge sitt utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och önskar att 
föreningar och medlemmar bidrar med idéer inför detta senast den 9 september per e-post till Miranna 
Seppälä miranna.seppala@reumaliitto.fi. Alla åsikter är välkomna. Föreningen kan också om den så önskar 
ge sitt utlåtande direkt till ministeriet på adressen lausuntopalvelu.fi. Läs mer om social- och 
hälsovårdsreformen på adressen soteuudistus.fi. 
 
Webinar: Organisationer i den regionala beredningen av social- och hälsovårdsreformen 
SHM, STEA och THL anordnar fredagen den 28 augusti 2020 kl. 13–15 ett seminarium på nätet om 
organisationers och regioners samarbete. Mer information om webinariet på Steas webbplats. 
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6. Tillgängligheten på webbplatser förbättras
 
Eftersom allt fler tjänster överförs till nätet, är det viktigt att alla ska kunna använda dem utan svårighet.  

Det är detta som är målet för EU:s tillgänglighetsdirektiv. Myndigheternas webbplatser ska vara tillgängliga 
senast i slutet av september 2020. Reglerna omfattar även stora organisationer som finansieras med 
offentliga medel. Förpliktelserna omfattar inte majoriteten av reuma- och tules-föreningarna. Läs mer på 
Föreningsnätet > Aktiva föreningar > Kommunikation 
 
 
 
 
 

Reumaförbundet i Finland, Stora Robertsgatan 20-22 A, 00120 Helsingfors 
 info@reumaliitto.fi, växel: 09 476155 

 
Reumaförbundet: Facebook      Twitter     Instagram      YouTube 

Om du vill ge respons, klicka här.  
Om du vill ändra dina uppgifter, klicka här. 
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