Detta är Reumaförbundets svenskspråkiga föreningsbrev. I det svenskspråkiga brevet hittar du också framöver översättningar av
centrala delar i föreningsbrevet samt uppgifter som rör svenskspråkiga föreningar. Notera att allt innehåll i det finskspråkiga
brevet inte översätts.
De understreckade avsnitten är länkar till webbplatser eller e-postadresser. Du kan klicka på dem när du läser detta brev på en
dator eller en smart enhet. Brevet kan också enkelt skrivas ut på papper.

Föreningsbrev 3/2022 (9.6)

1. Utveckling av föreningsverksamheten
Organisationsdagarna i Vierumäki 3–4.9.2022
Organisationsdagarna för föreningarnas ordförande och sekreterare ordnas på Holiday Club Vierumäki 3–
4.9.2022. Under dagarna riktar vi blicken mot föreningarnas framtid, erbjuder vägkost för påverkansarbete
och samverkan och firar Reumaförbundets 75-årsjubileum. Dessa ämnen kommer igen att behandlas i stora
grupper på föreläsningar, evenemangstorget och i workshoppar såväl som i form av informationsinslag.
Dessutom utlovas gemensam rekreation samt möjlighet att boka Day Spa-behandlingar på egen bekostnad.
Anmälningen till Organisationsdagarna avslutas 19.6. Nu kan ni dessutom anmäla en tredje deltagare från
föreningen så länge det finns lediga platser. Läs om denna möjlighet och om evenemanget på
Organisationsdagarnas sidor.
Varmt välkomna med – kom ihåg att anmäla er i tid!
Läs mer om Organisationsdagarna på Föreningsnätet > Aktiva föreningar > Organisationsdagarna.
Ytterligare information: Jaana Sinervuo-Tarula, jaana.sinervuo-tarula@reumaliitto.fi, t. 044-5490 344
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2. Reumaförbundet påverkar
Vad bör Reumaförbundet lyfta fram i sina valbudskap inför riksdagsvalet?
Vi börjar nu förbereda Reumaförbundets valbudskap inför riksdagsvalet. För att komplettera den
information som vi fått via medlemsenkäten och rundringningen vill vi gärna ännu höra föreningarnas och
medlemmarnas synpunkter på teman för våra valbudskap. Nu har ni en möjlighet att påverka dem. Vi
önskar era svar senast ons. 22.6.
Ytterligare information och länk till enkäten.

Riksdagens Tules-grupp har sammanträtt
Riksdagens grupp sammanträdde för första gången på länge på plats i Lilla parlamentet. Temat var hälsooch sjukvårdens och i synnerhet Reumaregistrets framtid med den nya finansieringsmodellen. I mötet
deltog experter från ministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.
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Öppet brev från organisationerna för kvalitetsregistren
Brevet innehåller en vädjan från Reumaförbundet och övriga patientorganisationer till beslutsfattarna om
att trygga permanent finansiering för hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister.
Vid ramförhandlingarna 5.4 beviljade regeringen 1,4 miljoner euro för kvalitetsregistren under de följande
fyra åren. Läs mer på reumaliitto.fi.

Reumaförbundets utlåtande om tillgänglighetsförordningen
Social- och hälsovårdsministeriet begärde ett utlåtande av Reumaförbundet om
tillgänglighetsförordningen. Förbundet lyfte i sitt utlåtande att förordningen inte tar tillräcklig hänsyn till
den fysiska tillgängligheten i fråga om produkter och förpackningar och föreslår mer detaljerade skrivningar
om det. Läs mer på reumaliitto.fi.
Ytterligare information: Miranna Seppälä, miranna.seppala@reumaliitto.fi, t. 044 7680 448

3. Aktuellt om social- och hälsovård
Översiktskartan över social trygghet på engelska
Översiktskartan över social trygghet finns nu tillgänglig även på engelska. I översiktskartan finns en
sammanställning av offentliga instanser från vilka långtidssjuka kan ansöka om olika typer av förmåner,
social- och hälsovårdstjänster samt ekonomiskt stöd.
Alla versioner hittas på vår webbplats.
Ytterligare information: Miranna Seppälä, miranna.seppala@reumaliitto.fi, t. 044 7680 448

4. Kurser och utbildningar
Välkommen till det virtuella informationsmötet om grunderna för föreningens påverkansarbete
tis. 30.8 kl. 10–11.30!
Kom och lyssna på information om Reumaförbundets guide som på ett enkelt och tydligt sätt förklarar
grunderna för föreningens påverkansarbete. Tillfället är öppet för alla. Anmäl er senast mån. 29.8 kl. 10.00.
Ytterligare information och länk till anmälan.
Ytterligare information: Miranna Seppälä, miranna.seppala@reumaliitto.fi, t. 044 7680 448

5. Regional verksamhet
Välkommen med i den regionala verksamheten
Kärnan i Reumaförbundets regionala verksamhet är de olika workshoppar som ordnas årligen i alla
regioner. Föreningarna kan skicka två representanter till workshoppen. På workshoppen planerar vi
följande års verksamhet och alla har en möjlighet att framföra sina egna idéer och de som vill kan även
delta i genomförandet av verksamheten: evenemang, intressebevakning och annat regionalt samarbete.
Den regionala verksamheten omfattar hela regionen och är avsedd för samtliga föreningar i regionen.
Inbjudan till workshoppen skickas per e-post till föreningarna. Workshoppen kan ordnas som en helt
2/3

separat tillställning eller i samband med ett regionalt evenemang.
Läs mer om förbundets regionala verksamhet på Föreningsnätet. Föreningarna kan även ordna rekreation
eller utbildning i regionerna, information om dessa hittas på Föreningsnätet och i Reumaförbundets
evenemangskalender reumaliitto.fi/tapahtumat.
Ytterligare information: Jaana Sinervuo-Tarula, jaana.sinervuo-tarula@reumaliitto.fi, t. 044-5490 344

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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