
 



 
Puheenjohtajan Tervehdys: 
 

KEVÄTTÄ KOHTI MENNÄÄN!  
 
Päivä pitenee ja valoisuus lisääntyy koko ajan, vaikka nyt eletäänkin vielä keskitalvea. Ensiksi 
pyydän teitä kaikkia liikkumaan varovasti ja käyttämään liukuesteitä sekä syömään D-vitamiinia 
kalkilla vahvistettuna. Näin estämme liukastumista ja kaatumisia sekä ehkäisemme murtumia, jos 
kuitenkin kupsahdamme. Itsestä on hyvä ja syytä pitää huolta. Tämä on yksi osa "Mielekästä 
elämää", joka on Reumaliiton tämän vuoden teema. Mielekäs elämä pitää sisällään monenlaisia 
asioita. Oleellisena osana siihen kuuluu perhe, ystävät ja tuttavat, mukava yhdessäolo ja toisten 
tapaaminen. Sitä me omassa yhdistyksessämme koetamme saada aikaan järjestämällä 
monimuotoista toimintaa. Toivomme kovasti, että jokainen löytää sellaisia tapahtumia ja kerhoja, 
joihin haluaa tulla mukaan. Niitä on esitelty tässä jäsenkirjeessä ja vuoden mittaan myös lehtien 
järjestöpalstoilla. Jos et löydä mieleistäsi toimintaa, otathan rohkeasti yhteyttä. Mietitään sitten 
yhdessä, mitä voidaan tehdä. 
 
Erilaiset säästö- ja leikkaustoimet kurittavat meitä kaikkia. Lääkekorvausjärjestelmä muuttuu, 
kansaneläkeindeksiä leikataan ja toimeentulotuen hakumenettely uudistuu. Näistä asioista 
tiedotamme yhdessä Reumaliiton kanssa. Olemme mukana vaikuttamassa siihen, että 
pitkäaikaissairaiden tilanne huomioitaisiin paremmin lainsäädännössä. Kysykää mieltänne 
askarruttavista asioista. 
 
Tänä vuonna Kouvolan Reumayhdistys täyttää 65-vuotta ja juhlimme sitä yhdessä 100-vuotiaan 
Suomen kanssa "työn" merkeissä eli kaiken sen toiminnan ja tapaamisen muodossa, joita vuoden 
mittaan on tarjolla. 
 
Lopuksi minulla on sinulle haaste löytää mielekästä sisältöä elämään. Yhdistykseen tulee löytyä 
uusi puheenjohtaja vuoden 2019 alusta. Voin vilpittömästi sanoa, että en osaa kuvitella 
mielekkäämpää tehtävää kuin tämä. Luvassa on ihania ihmisiä, hienoa yhteistoimintaa, uuden 
oppimista ja mahdollisuuksia ideoida ja kehittää toimintaa. Ota haaste vastaan ja ilmoita 
halukkuutesi tosi hienoon tehtävään mahdollisimman pian numeroon 040 822 7576 tai 
sähköpostilla marjaleena.weissmann(at)kymp.net. Nyt on mahdollisuus pikkuhiljaa paneutua 
tehtävään minun avullani ja tuellani tämän ja ensi vuoden aikana. Ota yhteyttä, odotan sitä. 
 

Kahdenkymmenen vuoden päästä tulet olemaan 

surullisempi niiden asioiden vuoksi joita et tehnyt 

kuin niiden jotka teit. Irrota siis paalusolmut. 

Purjehdi ulos turvasatamasta. Hae pasaatituulet 

purjeisiisi. Tutki. Unelmoi. Löydä. 

Mark Twain 

 

Tuulta purjeisiin 
Marjaleena 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 



 


