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Hyvä lukija

Tänä vuonna yhdistyksemme toiminta painottuu Reumaliiton teemo-
jen ”Hyvä kohtaaminen” ja ”Mielen hyvinvointi” mukaiseen toimin-
taan. Liikuntaa korostetaan omahoidon ja hyvinvoinnin edistäjänä. 

Vertaistapaamisten merkitys yhdistystyössä on tärkeä. Kun on lähtenyt yh-
distyksen järjestämään tilaisuuteen ja siitä on jäänyt hyvä mieli, vahvistaa se 

kaikinpuolista jaksamista.
Viime vuoden puolella käynnistyi lähinnä fi bromyalgiaa sairastaville tarkoi-
tettu fi brokerho. Se sai hyvän vastaanoton ja kokoontumisia on sovittukin jo 
kevätkaudelle kerran kuukaudessa. Kokoontumisten sisältö tulee muokkau-

tumaan osallistujien toiveiden mukaiseksi.
Tiistaisin kokoontuvan harrastepiirin sisältöä monipuolistetaan. Perinteisen 
käsitöiden tekemisen lisäksi piirin tapaamisissa on tarkoitus kokeilla erilai-
sia liikuntamuotoja muiden aktiviteettien ohella. Kevätkaudella harjoitellaan 
asahi-liikuntaa kuukauden 1. ja 3. tiistai. Tietotekniikan neuvonta aloitetaan 

heti, kun siihen tarvetta ilmenee.
Muilta osin yhdistyksen toimintaan sisältyy entiseen tapaan jäsenillat, vakio-
liikunta, matkat ja muu virkistystoiminta. Toimintaryhmiä ohjaavat pääsään-
töisesti omat jäsenemme. Yhdistyksemme tarjoaa vapaaehtoisille mielekästä 
toimintaa, jonka ohessa toimijat tukevat toinen toisiaan ja jakavat keskenään 

vertaisuutta tässäkin roolissa. 
Reumaliiton mallisääntöjen mukaiset uudet säännöt hyväksyttiin viime 
syyskokouksessa. Vuosikokouksiin on nyt lisätty uutena etäosallistumismah-

dollisuus. Etäosallistumistapa tullaan mainitsemaan kokouskutsussa.

Tervetuloa mukaan toimintaan. Osallistumisesi on tietysti oman näköistäsi, 
voit olla keikkalainen tai pitkän linjan toimija. Erilaisia ja erimittaisia osallis-
tumisen tilaisuuksia löytyy mahdollisuuksiesi ja kiinnostuksesi mukaisesti.

Yhdistys voi järjestää kokoontumisia erilaisille ryhmille, esim. nuoret,
miehet, Sjögrenin syndroomaa sairastavat jne. Kysy rohkeasti!

Toivon sinulle oikein hyvää ja kivutonta vuotta 2019!

Puheenjohtajaterveisin
Laila Lukkari



TOIMINTA-AJATUS

Kajaanin reumayhdistyksen toiminnan tavoite on kannustaa reumaa sai-
rastavia sekä muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia harrasta-

maan liikuntaa, huolehtimaan terveydestään ja olemaan aktiivinen oman 
sairautensa hoidon suhteen. Tähän tavoitteeseen päästäkseen yhdistyksem-
me tarjoaa tietoa, tukea ja tapahtumia jäsenilleen, heidän läheisilleen ja 

muille näistä asioista kiinnostuneille henkilöille.

TOIMISTO

Päivystäjä on paikalla kuukauden 1. ja 3. tiistai klo 10-12. Toimistossa 
voit hoitaa jäsenyyteen liittyvät asiat. Myynnissä on Reumaliiton suru- 

ja onnitteluadresseja sekä harrastepiirissä valmistettuja tuotteita. Toimisto 
on suljettuna 27.05-09.09.19. Tänä vuonna jäsenmaksu on 15 €.

Tietosuojaseloste:

Antamiasi tietoja säilytetään yhdistyksen jäsenrekisterissä ja niitä käyte-
tään yhdistyksen omassa ja Reumaliiton toiminnassa. Henkilötietolain 

26 §:n mukaan sinulla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tie-
tosi.

HALLITUS
Puheenjohtaja Laila Lukkari 040 078 7127 laila.lukkari@gmail.com

Varapuh.johtaja. Mirja Atjonen 044 370 8956 mirja.atjonen@gmail.com
Sihteeri Liisa Haverinen 044 284 2138 liisa.haverinen@gmail.com

Jäsenasioiden hoitaja Pirjo Heikkinen 044 300 8919
pirjotuulikki.heikkinen@gmail.com

Rahastonhoitaja Kukka-Maaria Kemppainen 040 044 7380
kukka-maaria.kemppainen@hotmail.com

Hallituksen muut varsinaiset jäsenet:
Raija Blomqvist 050 4938512 raija.blomqvist@hotmail.com

Hallituksen varajäsenet:
Ainomarja Sissala 044 971 0302 ainomarja.sissala@gmail.com
Mirja Toivonen 040 717 1424 mirja.toivonen26@luukku.com



VASTUUHENKILÖT
Kotisivut:  Laila Lukkari
Harrastepiiri:  Eija Tuohino, Laila Lukkari
Jäsenillat:  Raija Blomqvist, Mirja Atjonen
Vaalivastaava:  Ainomari Sissala
Fibro-vastaava: Kukka-Maaria Kemppainen
Media ja brändäys: Marko Kyllönen 041 719 1565
   marko.kyllonen.foto@gmail.com
Vertaistukihenkilö: Minna Romppainen 040 589 5807
   minna.romppainen@gmail.com

Suomen Reumaliiton toimihenkilöt Kainuussa
Valtuuston varsinainen jäsen Tuula Grönlund 050 322 1812

Aluetoimikunnan varsinaiset jäsenet
Pentti Kyllönen Kuhmo pj 040 021 8854
Tuula Grönlund Kajaani 050 322 1812
Anja Jokelainen Vuolijoki varajäsen 08 688 5169

TUTUN TUVAN YHTEYSTIEDOT
Osoite:  Tehdaskatu 1, 87100 KAJAANI
Puhelin:  045 117 5837 (myös kesällä)
sähköposti kajaanin.reumayhdistys@gmail.com
Kotisivut  www.kajaaninreumayhdistys.fi 
Facebook Kajaanin reumayhdistys

VAKIOLIIKUNTA

Kaukaveden allasosastolle ja kuntosalille voi saada tiettyjen diagnoosien 
(esim. Kela-kortin tunnus 202) ja lääketieteellisten selvitysten perusteel-

la 120 €:n E-rannekkeen. Saatavana on myös kerta-, sarja- ja kausilippuja. 
Yhdistyksemme tukee jäsenten Kaukavedessä tapahtuvaa liikuntaa 15 €:lla 

tänä vuonna. Maksu suoritetaan kuittia tai kuitteja (yht.120 €) vastaan.

Lämminvesiallasjumppa: Kaukavedessä lauantaisin klo 11.15-12.00
Kuntosalijumppa: Kainuun Fysioterapiassa torstaina klo 17-18.
Maksu 40 €/16 kertaa, voit osallistua myös yksittäisiin vuoroihin, jolloin 
maksu 3,50 €/kerta. Ohjelma Kotisivulla!
Opintokeskus Sivis tukee toimintaamme.



HARRASTEPIIRI 

Piiri kokoontuu tiistaisin klo 12-14 Tutun Tuvalla. Ohjelmassa käsitöitä, 
askartelua, vierailukäyntejä. Ohjelmaan voidaan sisällyttää lisäksi myös 

esimerkiksi sauvakävelyä, musiikkia, seniorielokuvissa käyntiä, lauta- ym. 
pelien pelaamista ja lukupiiriä.

Asahi-liikuntaa vetää vertaistukiohjaaja Arja Karjalainen, kevään ohjelma:
 tiistaisin klo 13.00-  8.1, 22.1, 5.2, 19.2, 5.3, 19.3, 2.4, 16.4 ja 7.5. 

Kerho toimii itseohjautuvana ja uusia jäseniä sekä ideoita kerhon sisällöksi 
kaivataan.

 

JÄSENTAPAAMISIA Tutun Tuvalla

Jäsenillat
ma 28.1. klo 17 vieraana pankkilakimies Johanna Heikkinen Kainuun Op
ma 25.2. klo 17 vieraana NOSH-vaatekutsuyrittäjä Outi-Maria Haataja
ma 25.3. klo 17-18 vieraana Ekokympin neuvoja-tiedottaja Sari Komulai-
nen ja klo 18 sääntömääräinen kevätkokous
ma 29.4. klo 17 aihe avoin
ma 25.11. klo 17 sääntömääräinen syyskokous

Fibro-kerhot maanantaisin 18.1, 18.2, 18.3 ja 15.4 klo 17.

Teemme myös erilaisia vierailuja ja teatterimatkoja yhdessä.

Tapahtumista ilmoitetaan keskiviikkoisin ilmestyvässä Koti-Kajaanissa 
”Seurat toimivat” ja menovinkit -palstalla. Seuraa tapahtumia myös 
kotisivuilta ja Facebookista.



FIBROMYALGIAN VERTAISTUKIRYHMÄ

Fibromyalgiaa sairastavien vertaistukiryhmän kokoontumiset kerran 
kuukaudessa. Kajaanin reumayhdistyksen uutena toimintana alkoi 

syksyllä 2018 kokoontua kuukausittain fi brojen vertaisryhmä. Ohjelmassa 
on kahvittelua ja avointa jutustelua esimerkiksi jaksamisesta työelämässä 
ja arjessa, sekä oireiden hoidosta ja helpottamisesta. Muutakin toimintaa 
suunnittelemme ja pyrimme toteuttamaan osallistujien toiveiden mukaan. 
Ryhmässämme on monessa eri elämäntilanteessa olevia osallistujia, osa työ-
elämässä ja osa sen ulkopuolella. Osa on sairastanut fi bromyalgiaa useampia 
vuosia, toisille sairaus voi olla aivan uusi ja tuntematon. Olet tervetullut mu-
kaan tutustumaan ryhmäämme vaikket olisikaan vielä yhdistyksen jäsen, 

mutta kaipaat matalan kynnyksen keskusteluseuraa ja vertaistukea.
Terveisin fi brovastaava,

Kukka-Maaria Kemppainen

Lisätietoa fi bromyalgiasta ja Reumaliiton tapahtumia
Reumaliiton internetsivuilla www.reumaliitto.fi  löytyy kattavasti tietoa 

fi bromyalgiasta ja esimerkiksi ravinnon ja liikunnan merkityksestä. 
Sivuilla löytyy myös ilmaiseksi luettavissa oleva tammikuussa 2018 

ilmestynyt Fibromyalgia ja liikunta-opas.
Vuosittain 12.5. vietetään kansainvälistä fi bromyalgiapäivää, jonka 

tavoitteena on tehdä fi bromyalgiaoireyhtymää tunnetuksi 
terveydenhuollossa ja yleisön keskuudessa.

Reumaliitolla on myös reumatologin suoria Facebook-verkkoluentoja ja 
kyselytunteja fi bromyalgiasta ja muista reumasairauksista. Luentoja voi 

katsoa myös jälkikäteen Facebookissa tai Reumaliiton YouTube-kanavalla 
https://www.youtube.com/user/SuomenReumaliitto Ry

Reumaliitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja myös fi bromyalgiaa 
sairastaville. Vuonna 2019 järjestettäviä kursseja ovat 

-Fibromyalgia ja kipu, 7-11.10.2019, Nokian Eden, Nokia
sekä verkkokurssit

-Miten jaksan fi bromyalgian kanssa työelämässä?
16.3-13.4.2019 ja 9.9-12.10.2019.

Lisätietoa https://www.reumaliitto.fi /fi /reumaliitto/sairastuneille-laheisille/
sopeutumisvalmennus

https://www.reumaliitto.fi /fi /reumaliitto/sairastuneille-laheisille/vertaistu-
kea



VUODEN 2019 SOTE-KUULUMISIA

Mitä vuosi 2019 tuo tullessaan pitkäaikaissairaille? Iloisin uutinen on se, 
että vuotuinen lääkekatto laskee 572 euroon. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö sekä Kela ovat julkaisseet tiedot vuoden 2019 muutoksista. Iloisin 
yksittäinen uutinen on vuotuisen lääkekaton aleneminen 572 euroon, yli 
30 euroa viimevuotista pienemmäksi. Lääkekatto tarkoittaa summaa, jon-
ka sairastava vuodessa itse maksaa korvattavista reseptilääkkeistään. Katon 
täytyttyä sairastava maksaa yksittäisestä lääkkeestä enää 2,50 euroa. Muilta 
osin lääkekorvausprosentit ja vuotuinen 50 euron alkuomavastuu säilyvät 

entisellään.
Reumaliitto ja monet muut potilasjärjestöt ovat vaatineet lääkekaton alenta-
mista, jaksottamista ja yhdistämistä muihin maksukattoihin jo pitkään. Nyt 
tehty alentaminen on askel parempaan suuntaan, mutta jatkamme edelleen 

työtä sairastamisen kustannusten vähentämiseksi.  
Suurin osa Kelan maksamista etuuksista pysyy saman suuruisina kuin viime 
vuonna. Poikkeuksia tosin on. Esimerkiksi vanhempainpäivä-, sairauspäi-
vä-, erityishoito- ja kuntoutusrahan vähimmäismääriä korotetaan. Lisäksi 
nousevat takuueläkkeen täysi määrä, eläketuki, nuoren kuntoutusraha ja 
ammatillisen kuntoutuksen vähimmäismääräinen päiväraha. Korotukset 

ovat 0,37-3,22 e/arkipäivä.
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen enimmäismäärät pysyvät 
viimevuotisella tasolla. Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto on yhä 
683 euroa. Myös Kelan matkakorvaukset pysyvät entisellä tasolla. Omavas-
tuu yhdensuuntaisesta matkasta on 25 euroa ja vuotuinen matkakatto 300 

euroa.
Osassa Suomea jo käytössä oleva päivystysapu laajenee vuoden aikana koko 
maahan. Päivystysavun valtakunnallinen numero on 116 117. Numeroon 
kannattaa soittaa ennen päivystykseen lähtöä. Päivystysavussa terveyden-
huollon ammattilaiset auttavat ja tekevät puhelimitse arvion päivystyksel-
lisen tai kiireellisen hoidon tarpeesta. Päivystysavusta saa myös yleisempää 
sosiaali- ja terveydenhuollon neuvontaa. Myös netissä olevasta Päivystys-
talosta voi etsiä apua äkillisiin terveysongelmiin, neuvoja itsehoitoon sekä 
ohjausta päivystyspalveluihin hakeutumiseen. Hätätilanteessa soitetaan 

edelleen numeroon 112.



Tätä tekstiä kirjoittaessani eduskunnassa on käsittelyssä useita mielenkiin-
toisia uudistuksia. Tärkein on tietysti sote-uudistus, jonka kohtaloa odo-
tamme jännityksellä. Käsittelyssä on myös laki ilman reseptiä ostettavien 

lääkkeiden hintakilpailun lisäämisestä sekä esitys Kanta-palveluiden
laajentamisesta koskemaan terveystietojen lisäksi sosiaalihuollon 

asiakastietoja ja henkilöiden itse tuottamia hyvinvointitietoja. 

Tarkempaa tietoa yllä kerrotuista saat Reumaliiton, Kelan ja sosiaali- ja 
terveysministeriön nettisivuilta. Muistathan, että Reumaliiton Sosiaalitur-

van Suunnistuskartasta saat apua eri tukien löytymiseen. 

Toivon kaikille rutkasti hyvinvointia kuluvalle vuodelle!

Miranna Seppälä-Saukkonen
sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, Suomen Reumaliitto

EU:N VAMMAISKORTTI

EU:n yhtenäisellä ja vapaaehtoisella Vammaiskortilla voidaan nyt
vaivattomasti osoittaa vammaisuus tai avustajan tarve.

Vammaiskorttia haetaan Kelan kautta. Kortti maksaa 10 €. Kaikki
kokeilujakson (2018-2020) aikana haetut kortit ovat voimassa vuoteen 2028. 

Lisää vammaiskortista: www.vammaiskortti ja Kelan sivuilta. 

Kajaanissa järjestetään maksuton Vammaiskortti tutuksi –tilaisuus 4.4.19. 
Klo 13-15 tietoisku vapaa-ajan palveluiden tarjoajille, järjestöille ja yhdistyk-
sille ja klo 17-19 Vammaiskortin hakemisesta kiinnostuneille. Kahvitarjoilu. 
Voit osallistua joko vain toiseen tilaisuuteen tai olla mukana molemmissa. 
Järjestäjä ilmoittaa paikan myöhemmin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

osoitteessa www.vammaiskortti.fi/tapahtumat 25.3.19 mennessä.



Vapaakortti       044 797 4032

Julkisen terveydenhuollon maksukatto on 683 €.  Kun maksukatto täyttyy, 
voit anoa kyseessä oleviin maksuihin vapaakorttia. Vapaakortin voimassa-
oloaikana maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat maksuttomia, kuiten-
kin tänä vuonna hoitopäivistä peritään 22,50 € maksu (ei alle 18-vuotiailta).

Kotihoidon tukipalvelut
Esimerkiksi siivous- ja asiointipalvelut

Linkki pdf-tiedostoon ko ti hoi don tu ki pal ve lu jen pal ve lu tuot ta jista vuonna 
2019 löytyy internetsivulta www.sote.kainuu.fi/palvelusetelit-kotiin

Kela-taksi:    
Kainuun Taksivälitys Oy        0800 93153 
Korpitaxi.fi                       info@korpitaxi.fi
Tilaa matka edellisenä päivänä viimeistään klo 14. Tilaa matka alueellisesta 

numerosta myös silloin, kun tarvitset taksia äkillisesti tai olet unohtanut
 tilata taksin edellisenä päivänä. Voit tilata tiedossasi olevat matkat 

seuraavan 14 vrk:n ajalle.



JÄSENETUJA JA YHTEISTYÖKUMPPANEITA

Synlab (Cityterveys)
Välikatu 17, Kajaani puh. 010 326 3260, antaa 12 % alennuksen 

laboratoriotutkimuksista sekä 5 % alennuksen magneettitutkimuksista.  
Etuun ovat oikeutettuja Kajaanin reumayhdistyksen jäsenet, sekä samassa 

taloudessa asuva perheenjäsen. Jäsenyys on todistettava yhdistyksen 
jäsenkortilla sekä henkilötodistuksella.

Kajaanin Jalkaterapia Ky
antaa normaalihintaisista tuotteista 10 % alennusta yhdistyksen jäsenille.

Kainuun Fysioterapia
antaa normaalihintaisista palveluista 5 % alennusta yhdistyksen jäsenille.

Konttorikolmio
Kuurnantie 7, Kajaani puh. (08) 633 160, antaa normaalihintaisista 

tulostusväreistä 10 % alennusta yhdistyksen jäsenille.
Lehtikankaan Apteekki

tarjoaa vuonna 2019 yhdistyksemme jäsenille 20 % alennusta Lääkehoidon 
arviointi-palvelusta (normaalihinta 99 €, hinta jäsenille 79 €). Ensimmäinen 

sairaanhoitajan käynti ilman perusmaksua (arvo 15 €). Ensimmäinen 
kotiinkuljetus maksutta Kajaanin kaupunkialueelle* (arvo 9,90 €)

Parturi - Kampaamo Hius Ma-Ri
Kauppakatu 25, Kajaani  puh. (08) 622 133, antaa normaalihintaisista 

palveluista ja tuotteista 10 % alennusta yhdistyksen jäsenille.

Alennus myönnetään näyttämällä voimassa olevaa jäsenkorttia

Reumaliiton sivulta löydät liiton tarjoamia jäsenetuja






