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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. 

 
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 4/2022 (31.8) 
 

 
1. Under Reumaveckan kampanjar vi för en sjukt bra vårdstig 
 
En tydlig vårdstig är en sjukt bra vårdstig. Resenären har en karta med sig och behöver därför inte gissa sig 
till nästa sväng. Under Reumaveckan kampanjar vi för en smidig vårdstig. I medlemsenkäten 2022 lyfte 
medlemmarna detta tema som den viktigaste påverkanspunkten.  
Vi måste höja medvetenheten om att de läkemedel som används för att behandla reumatism är dyra, men 
att snabb tillgång till behandling och behandling i rätt tid ökar välbefinnandet och minskar kostnaderna för 
samhället på lång sikt. Vi lyfter fram de problem i vårdstigen som patienterna har anmärkt på i 
medlemsenkäten samt lösningar på dem. 
Under 75-årsjubileumsårets Reumavecka ordnar förbundet webbinarier och föreningarna jippon för vilka 
Reumaförbundet erbjuder kommunikationsmaterial.  
Det tryckta materialet för Reumaveckan postas till samtliga föreningar under september. Alla får 2 st. A3-
planscher och 10 st. A4-blad med kampanjens budskap. 
Tilläggsbeställningar senast 7.9 av jenni.laaksonen(at)reumaliitto.fi. 
Ett separat föreningsbrev om kampanjmaterial och program för webbinarierna skickas i början av 
september. Materialet är gratis 
Delta på det sätt som passar er egen förening bäst! Använd er av det material som tagits fram för 
kampanjen: distribuera planschen och kampanjens budskap till beslutsfattare och 
hälsovårdscentralen/reumapolikliniken eller ordna ett eget evenemang och bjud in beslutsfattare och 
medier att bekanta sig med föreningens verksamhet. 

Tillsammans är vi starka! 

Ytterligare information: minna.elo(at)reumaliitto.fi 
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2. Verksamhet, evenemang och tillställningar 
 
Reumaförbundet fyller 75 år, det firar vi med att dricka kaffe tillsammans! 

Vi har redan i 75 års tid tillsammans arbetat för att uppnå en sjukt bra vårdstig. Reumaförbundet bjuder in 
alla medlemsföreningar för att fira födelsedagen onsdagen den 28 september 2022.  
Föreningarna kan fira på det sätt de själva önskar och exempelvis bjuda hela sin medlemskår eller 
samarbetspartner på kaffe den dagen. Reumaförbundet står för kaffet och ordnar öppning av evenemanget 
på distans kl. 14 och kl. 18. Det blir ett öppningstal (av förbundets ordförande Satu Gustafsson), en 
jubileumsdikt (av Teija Jokipii) samt ett musikuppträdande (av Jaana Kauppinen). 
Anmäl din förenings deltagande via den bifogade blanketten. 

Ytterligare information: Heta Rissanen, heta.rissanen@reumaliitto.fi, tel. 044 784 1777 

 
Reumaveckan närmar sig – webbinarier för alla behov 

Reumaveckan firas den 9–15 oktober med temat En sjukt bra vårdstig. Samtidigt firas Reumaförbundets 75 
år med ett antal webbinarier. 
Det blir diskussioner om vårdstigar, föreläsningar om reumatiska sjukdomar och välbefinnande, information 
om Reumaförbundets projekt, idéer för föreningsverksamhet och gemensamma motionsstunder. Utbudet 
riktar sig till medlemmar, föreningsaktiva, professionella såväl som den stora allmänheten. Webbinarierna 
ordnas under eftermiddag och tidig kväll och deltagandet är gratis. 
Tidtabellen för webbinarierna och anvisningar om anmälning publiceras inom kort i Reumaförbundets 
evenemangskalender. Föreningarna får även ett separat informationspaket om Reumaveckan.   

Ytterligare information: Heta Rissanen, heta.rissanen@reumaliitto.fi 

 

3. Aktuellt om social- och hälsovård 

Vårdreformen i ett nötskal på svenska  

Reumaförbundets sammanfattning om vårdreformen finns nu tillgänglig även på svenska på vår webbplats. 
Information på finska om vårdreformen hittar på denna webbplats.  
 
Vår expert inom social- och hälsovård tackar för de gemensamma åren  

Reumaförbundets expert inom social- och hälsovårdspolitik Miranna Seppälä går vidare till nya uppgifter. 
Seppälä tackar alla för de gångna nio åren och önskar alla en god fortsättning. 

Ytterligare information: Miranna Seppälä, miranna.seppala@reumaliitto.fi, t. 044 7680 448 

 
4. Regional verksamhet 
 
Välkommen med i den regionala verksamheten 

Reumaförbundets regionala workshoppar är igång. På workshopparna planerar deltagarna nästa års 
verksamhet och alla har möjlighet att föra fram sina egna idéer och, om de så önskar, delta i 
genomförandet av verksamheten: evenemang, intressebevakning och annat regionalt samarbete.  
Läs mer på Föreningsnätet > Regional verksamhet och i Reumaförbundets händelsekalender. 

Ytterligare information: Jaana Sinervuo-Tarula, jaana.sinervuo-tarula@reumaliitto.fi, t. 044 5490 344 

https://link.webropolsurveys.com/S/D85F5092BFF6B942
https://www.reumaliitto.fi/sv/reumaliitto/h%C3%A4ndelser/reumaveckan-2022
https://www.reumaliitto.fi/sv/reumaliitto/h%C3%A4ndelser/reumaveckan-2022
https://www.reumaliitto.fi/sites/default/files/inline-files/Information%20om%20social-%20och%20h%C3%A4lsov%C3%A5rdsreformen.pdf
https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/sairastuneille-laheisille/sosiaali-ja-terveystietoa#480
https://www.reumaliitto.fi/sv/extranet/regional-verksamhet
https://www.reumaliitto.fi/sv/reumaliitto/handelser
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5. Utveckling av föreningsverksamheten 
 
Verksamhetsunderstöd för år 2023 

Ansökningstiden för nästa års verksamhetsunderstöd pågår 15.10–15.12.2022. Ansökningsblankett och 
anvisningar publiceras i slutet av september på Föreningsnätet > Aktiva föreningar > 
Verksamhetsunderstöd. Föreningarna kommer även att få mer information om understödet per e-post när 
ansökningstiden närmar sig. 
Information och rådgivning om verksamhetsunderstödet för 2023 ordnas enligt följande: 
Informationsmötena ordnas via Teams: 
• torsdag 20.10 kl. 17.00–18.30 Ytterligare information och anmälning 
• onsdag 26.10 kl. 10.00–11.30 Ytterligare information och anmälning 
• tisdag 15.11 kl. 17.00–18.30 Ytterligare information och anmälning 

Ytterligare information: Jaana Sinervuo-Tarula, jaana.sinervuo-tarula@reumaliitto.fi, t. 044-5490 344 eller 
toiminta-avustus@reumaliitto.fi 

 

6. Reumaförbundet påverkar 

Reumaförbundets budskap inför riksdagsvalet 2023 

Reumaförbundet har publicerat sina valbudskap inför riksdagsvalet i april nästa år: 1 Lägre kostnader för 
sjukdom 2. Organisationernas verksamhetsförutsättningar bör tryggas 3. Det behövs fler yrkesverksamma 
inom området reumatism och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. 

Länk till det svenskspråkiga budskapet.  

 

7. Hösten startar med hembygdsvandringar – reumagemenskapen ordnar utflykter 
5–11.9 

Reumaförbundet uppmanar hela reumagemenskapen att sparka igång höstens verksamhet med 
promenader! Närmiljön är en källa till välbefinnande. Naturen omkring oss och den lokala närhistorien är 
uppfriskande för både kropp och knopp. Ifjol deltog vi för första gången i de europeiska kulturmiljödagarna 
och medlemsföreningarna ordnade 16 olika utflykter. Vore du intresserad av att ordna en 
hembygdsvandring på din egen ort? Läs anvisningarna för deltagande och registrera din utflykt! 

Ytterligare information: Sini Hirvonen, sini.hirvonen@reumaliitto.fi, tel. 044 901 72 32 

 

8. Anmäl din förening till insamlingen En liten gest i samband med riksdagsvalet! 

Insamlingen En liten gest ordnas i samband med riksdagsvalet 2023. Det är ett färdigt verktyg för att samla 
in pengar till föreningen – att delta i insamlingen är både enkelt och roligt! 
Om din förening inte tidigare har deltagit, anmäl er senast 30.9. Föreningar som deltagit tidigare kommer 
under september att få en uppdateringsbegäran från insamlingsbyrån. 
Vi ordnar ett distansmöte tor. 1.9.2022 kl. 13–13.30, där du öppet kan ställa fler frågor om insamlingen. 
Anmäl dig senast under förmiddagen 1.9 på adressen info@pieniele.fi så får du en länk till mötet till din e-
post. 

https://www.reumaliitto.fi/sv/extranet/verksamhetsunderstod
https://www.reumaliitto.fi/sv/extranet/verksamhetsunderstod
https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/tapahtumat/toiminta-avustus-2023-infotilaisuus-1
https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/tapahtumat/toiminta-avustus-2023-infotilaisuus-0
https://www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/tapahtumat/toiminta-avustus-2023-infotilaisuus-1
mailto:toiminta-avustus@reumaliitto.fi
https://www.reumaliitto.fi/sites/default/files/inline-files/Reumaliiton%20eduskuntavaaliviesti%202023%20sve%20verkkoon%20S.pdf
https://yhdistyskirje.reumaliitto.fi/archive/file/3e165ba1079b0c12dcedf92c12b2479d/yhdistyskirje_4_2022_sve_reumayhteiso_retkeilee_kotiseutukavelyt_2022.pdf
https://yhdistyskirje.reumaliitto.fi/archive/file/3e165ba1079b0c12dcedf92c12b2479d/yhdistyskirje_4_2022_sve_reumayhteiso_retkeilee_kotiseutukavelyt_2022.pdf
mailto:info@pieniele.fi


   

4 / 5 
 

Bilagan är på finska. Material till insamlingsstället skickas vid behov på svenska. Insamlingsbössorna är 
försedda med text både på finska och svenska. 
Alla med! 

 

9. Skicka en uppskattning av mängden utbildning som ni planerar ordna år 2023 till 
Reumaförbundet senast 12.10 för ansökan om undervisningstimmar hos 
Studiecentralen Sivis 

Reumaförbundet och dess medlemsföreningar kan få stöd från Studiecentralen Sivis för att finansiera 
undervisningsverksamhet. Stödet omfattar all typ av verksamhet där det ingår inlärning, till exempel 
motions- och andra kurser, expertföreläsningar och informationsmöten, och kamratgrupper där man lär sig 
något nytt. 
Finansiellt stöd beviljas för två typer av verksamhet: utbildningar och studiecirklar. 
Nu ber vi er att uppskatta mängden UTBILDNINGAR ni kommer att ordna under år 2023. Anteckna er 
uppskattning om utbildningstimmar på den bifogade blanketten senast onsdagen den 12 oktober. Tack! 
Studiecirklar medräknas INTE här och de behöver inte uppskattas i förväg. Om ni inte alls ordnar utbildning, 
behöver ni inte fylla i blanketten. Om ni inte vet vad skillnaden mellan utbildning och studiecirkel är eller 
vilka tilldelningskriterierna är för att beviljas stöd, hittar ni ytterligare anvisningar på Föreningsnätet > 
Aktiva föreningar > Sivis  (på finska, om ni behöver hjälp, Sini Hirvonen svarar på frågorna). 

Ytterligare information: Sini Hirvonen, sini.hirvonen@reumaliitto.fi, tel. 044 901 72 32 

 

 

 
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. 

https://link.webropolsurveys.com/S/082E3314F588174B
https://link.webropolsurveys.com/S/082E3314F588174B
https://www.reumaliitto.fi/sv/extranet/studiecentralen-sivis
https://www.reumaliitto.fi/sv/extranet/studiecentralen-sivis
https://www.reumaliitto.fi/sv
mailto:info@reumaliitto.fi
https://fi-fi.facebook.com/suomenreumaliitto/
https://twitter.com/reumaliitto/
https://www.instagram.com/suomenreumaliitto/
https://www.youtube.com/user/SuomenReumaliittoRy/
mailto:toimitus@reumaliitto.fi
http://yhdistyskirjeen-ruotsinnos.reumaliitto.fi/account/1675847-02344a613d5a7279e63d975311d39354-0/64433

