
 
 
 
    
 

Ylitornion Reuma ja Tules ry.  10.1.2022 
 

Hallituksemme vuonna 2022:  

Eija Lehtonen, puheenjohtaja, eijale@pp.inet.fi 040 590 8882 

Leena Pohjolainen, varapuheenjohtaja, leena.pohjolainen@pp.inet.fi 050 564 5131 

Päivi Salmi,  sihteeri/jäsenvastaava, paivihelena.salmi@gmail.com 040 761 5078 

Martta Leppänen, jäsen/rahastonhoitaja, martta.leppanen48@gmail.com 050 410 7191 

Ossi Huhtanen, jäsen, ossi.huhtanen@luukku.com 0400 689 922 

Erkki Törmänen, jäsen, erkki.tormanen@pp.inet.fi 040 573 9972 

Kirsti Alaviippola, varajäsen 050 400 8590 

Risto Väisänen, varajäsen vaisanenristo@gmail.com 050 324 4145 

 

JÄSENYYS: Korotimme jäsenmaksuamme 18 euroon/varsinainen jäsen. Saamme nyt  

9 euroa omalle yhdistyksellemme ja 9 euroa menee liitolle. Vuodesta 2021 alkaen jäsenmaksut 

laskutetaan suoraan Reumaliitosta. Jäsenmaksun saajan tilinumeron tulee siten olla laskun 

mukainen. 

Yhdistysten jäsenet pääsevät nyt Killan sähköiseen asiointipalveluun. Sivuston osoite on 

https://oma.reumaliitto.fi. Avautuvalla sivulla jäsenen tulee ensiksi tilata Kiltaan merkittyyn 

sähköpostiosoitteeseensa salasanan luontilinkki. Sähköpostiin tulee pian hänen jäsennumeronsa ja 

linkki salasanan muodostamiseksi. Jäsenen kannattaa siis antaa sähköpostiosoitteensa yhdistyksen 

jäsenrekisterinhoitajalle(paivihelena.salmi@gmail.com)kirjattavaksi Kiltaan. 

 

TOIMINTAA VUONNA 2022 

Jäsenillat jatkuvat 4-6 kertaa vuodessa Jokipajun tiloissa tai järjestäjän kotona. 

Jäseniltojen yhteydessä arvomme mukavia palkintoja.  

Kahvirahalla 5 euroa saa kahvin ja leivonnaisten lisäksi 2 arpaa ja lisäarpoja voi ostaa 1 €/kpl.  

Seuraa ilmoituksia Meän Tornionlaakso -lehdessä ja facebookissa sekä www-sivulla! 

Yhdistyksen laskuun voi käydä terveyskeskuksen kuntosalilla kerran viikossa.  

Perustetaan avantouintiryhmä, tarkoituksena saada Ylitorniollekin kaikille kiinnostuneille  

avantouinti/pulahduspaikka. 

Osallistutaan Reumaliiton Lapin aluetoimikunnan tapaamiseen. 

Järjestetään virkistyspäivä Hyllykylän grillillä toukokuussa. 

Järjestetään mahdollisesti retkiä lähiympäristöön.   

Osallistutaan mahdolliseen vierailuun Pellon yhdistyksen kutsumana. 

Marras-joulukuussa järjestetään pikkujoulu. 

 

Koronatilanne rajoittaa toimintaamme edelleen alkuvuonna 2022, joten hallitus pyytää 

ystävällisesti seuraamaan tiedotuksiamme. Kuntosalilla saa 10.1.tilanteen mukaan käydä. Pieni 

Ele-vaalikeräys sen sijaan toteutuu lipaskeräyksenä  ilman kerääjiä.  

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan järjestöpalstalla  Meän Tornionlaakso -lehdessä ja Facebook-

ryhmässä Ylitornion Reuma ja Tules ry. Meillä on myös oma www.sivu 

https://ylitornionreuma.reumaliitto.fi/. 

Kevät- ja syyskokouskutsut julkaistaan Meän Tornionlaakso -lehdessä. 

 

Jos haluat liittyä Ylitornion Reuma ja Tules ry:n facebook-ryhmään, käy klikkaamassa ”tykkää”, 

sinut hyväksytään jäseneksi. Ryhmä on suljettu ryhmä, jota Leena Pohjolainen ylläpitää. 

Olet tervetullut toimintaan mukaan! 
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