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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 1/2023 (18.1) 
 

 
1. Redovisning av verksamhetsunderstödet för år 2022 
 
Föreningarna avger en redovisning över användningen av föregående års verksamhetsunderstöd. År 2023 
bör föreningarna fylla i redovisningen (för verksamhetsunderstödet 2022) senast 5.2.2023. Närmare 
information hittar du på Föreningsnätet > Aktiva föreningar > Verksamhetsunderstöd 
 
Ytterligare information: Jaana Sinervuo-Tarula, jaana.sinervuo-tarula@reumaliitto.fi, t. 044-5490 344 
 
Innehållsförteckning 
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2. Föreningsbrevet kommer en gång per månad i fortsättningen 
 
I fortsättningen utkommer föreningsbrevet oftare än tidigare. Framöver kommer brevet en gång per månad 
med undantag av juni och juli, alltså totalt tio gånger om året. Syftet med det nya schemat är en mer 
dagsaktuell kommunikation. 
 
 
3. Är din förenings kontaktuppgifter i Kilta uppdaterade? 
 
Föreningarnas kontaktuppgifter i tidningen Reuma och på förbundets webbplats hämtas ur Kilta-registret 
fyra gånger om året. Vänligen se till att kontaktuppgifterna i Kilta är uppdaterade. 
 
 
4. Reumaförbundet påverkar 
 
Ändringar i social- och hälsovårdstjänster och förmåner 
Det nya året 2023 medför förändringar i social- och hälsovårdstjänster och en del förmåner. Läs i vår färska 
blogg vilka de största förändringarna är för en person som är sjuk. 
 
Riksdagens Tules-grupp sammanträdde 
Riksdagens Tules-grupp sammanträdde i januari för sista gången under denna mandatperiod. 
Reumaförbundets representant presenterade Reumaförbundets budskap inför riksdagsvalet för gruppen 
bestående av riksdagsledamöter och framförde hälsningar om angelägenheter som rör personer med 
sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, långtids- och multisjuka och deras närstående. 
 
Ytterligare information: Maria Mattila, maria.mattila@reumaliitto.fi, t. 044 7680 448 
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5. Buntförsändelse av tidningen Reuma upphör 
 
Av kostnadsskäl blir Reumaförbundet tvunget att minska på antalet gratistidningar som skickas till 
medlemsföreningarna. Orsaken är de snabbt ökade portoavgifterna. I fortsättningen skickas endast en 
gratistidning till föreningens adress. Posten ändrade på sin prissättning av tidningsförsändelser år 2022. 
Tidigare fanns möjligheten till förmånliga buntförsändelser. Detta postningssätt togs bort och numera 
måste större försändelser av tidningar skickas per brev eller paket. Priset är mångfaldigt jämfört med 
tidigare. År 2022 steg portot för gratis exemplar till över 12 000 euro. Föreningarna kan även i 
fortsättningen vid behov i förväg beställa ett större antal av nummer 3 av tidningen som utkommer strax 
före Reumaveckan. Närmare anvisningar om beställning av den ges senare i vår. Om föreningen behöver 
tidningar till andra evenemang, kan vi från Reumaförbundet skicka exemplar på tidigare nummer av 
tidningen om vi har kvar några i lager. Hör er för om vi har kvar extra gratistidningar på adressen 
info@reumaliitto.fi. Om vi har tidningar kvar i lager, kan vi skicka högst 20 exemplar per gång. Reservera 
gott om tid för postning och postgång.  
 
Ytterligare information: Pia Laine, pia.laine@reumaliitto.fi 
 
 
6. Gula bandets dag ons. 15.3 
 
Gula bandets dag, Reumaförbundets glada motionsdag, firas igen ons. 15.3. Vi inbjuder våra 
medlemsföreningar att dela glädjebudskapet om fysisk aktivitet med oss!  
Läs mer om dagen här och hur er föreningen kan delta.  
Evenemangskalenderns annons hittar du här. 
 
Ytterligare information: Kirsi Kaipainen-Pyykkö, t. 044 434 1588 
 
 
 
 

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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