


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela | www.kunnonpaikka.com | 044 7476 560

Kysy lisää! 
Päivi Rossinen | 050 554 3330

Tutustu Kunnonpaikan palveluihin:  
www.kunnonpaikka.com

Tervetuloa Kylpylähotelli 
Kunnonpaikkaan!

 Virkisty Kelan reumakuntoutuksessa
 Levähdä Kelan omaishoitajien kuntoutuksessa
 Nauti kylpylän kuohuista ja lämpimistä löylyistä
 Treenaa lihakset kuntoon kuntosalilla
 Hengähdä ranta- ja savusaunassa
 Herkuttele ravintolan maittavilla menuilla
 Hemmottele Hoitokylpylä Harmonian hoidoilla
 Ilahduta ystävääsi lahjakortilla
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Elokuinen tervehdys KURREN lukijoille! 

Tämä kesä on tuonut mieleeni ne lapsuuden kesät, jolloin aurinkoa, hellettä ja 
kuivuutta oli monta viikkoa. Luonto on kaivannut sadetta sekä me ihmiset 
helpotusta helteeseen.  

Reumayhdistys perustettiin 27.10.1951. Tämä vuonna yhdistys täyttää 70-
vuotta. Järjestämme juhlan Alavan kirkossa la 27.11.2021 klo 14. Juhlassa 
esiintyy Lauluyhtye Misets. Tervetuloa mukaan juhlaan. 

Juhlavuoden kunniaksi olemme suunnitelleet myös muuta mielenkiintoista 
toimintaa yhdistyksemme jäsenille. Tutustumme lähiympäristöön, vietämme 
jäsenpäivää ulkoilun merkeissä, saamme tietoa asiantuntijoilta hampaiden 
hoidosta ja D-vitamiinin merkityksestä. Näiden lisäksi myös yhdistyksen 
liikuntaryhmät jatkuvat ma 6.9.2021. Tarkemmat tiedot ryhmistä ja tulevista 
tapahtumista löydät lehden sisällöstä. 
 
Riskiryhmään kuuluvat ovat saaneet kaksi rokotetta, sen suhteen tilanne on 
hyvä. Siitä huolimatta meidän täytyy vielä muistaa tarpeen tullen käyttää 
maskia, pitää turvaväliä ja pestä käsiä. Huomioimme yhdistyksemme 
toiminnassa aina voimassa olevat koronarajoitteet. Tilanteen muuttuessa 
olemme tarvittaessa yhteydessä jäseniin. 

Nautitaan syksyn väreistä ja käydään marja- ja sienimetsässä. 

Pidetään huolta itsestämme ja läheisistämme! 

Toivotan kaikille jäsenille hyvää syksyä!  

Yhteistyöterveisin  

Anne Huusko, puheenjohtaja 
 

 

KURRE Kuopion Reumayhdistys tiedotuslehti 2/2021 

Toimitus Ilpo Jokinen ja Kuopion Reumayhdistyksen hallitus 

Painopaikka Kuopion Liikekirjapaino Oy 

Painos 650 kpl 

Jakelu Yhdistyksen jäsenet, KYS, terveyskeskukset ja yhteistyötahot 
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Hallituksen jäsenet 

Anne Huusko pj 044 521 7361, annehuusko(at)gmail.com 

Aija Jokinen vpj 050 343 7065, amk.jokinen(at)gmail.com 

Pirkko Ahonen, Anja Korhonen, Pirjo Kauppinen, Anja Kaitokari ja Tuula Lappalainen 

Edunvalvonta, soittoaika arkisin klo 9-16 

Anne Huusko 044 521 7361, annehuusko(at)gmail.com 

Aija Jokinen 050 343 7065, amk.jokinen(at)gmail.com 

Kokemuskouluttajat 

Eeva-Liisa Tuomainen 050 355 5867, eevaliisatuomainen(at)gmail.com 

Eila Hämäläinen 044 555 7100, eila72(at)hotmail.com 

Tarja-Tuulikki Jokinen 040 054 9700,pihlajakummunalpakat(at)gmail.com 

Kuntoutusasioiden yhteyshenkilö, soittoaika arkisin 9-16 

Eeva-Liisa Tuomainen 050 355 5867, eevaliisatuomainen(at)gmail.com 

Liikuntavastaavat 

Paula Hiukka, Kuopio 044 336 8881 (soittoaika klo 19.30-20.30) 

 pau.hiukka(at)gmail.com 

Eila Ronkanen, Siilinjärvi 040 500 9554, ronkanen.eila(at)gmail.com 

Vertaistukijoiden yhteyshenkilö 

Aija Jokinen 050 343 7065, amk.jokinen(at)gmail.com 

YHTEYSTIEDOT 
Niiralankatu 17 B, 70600 Kuopio 

puh. 044 082 1730 

Toimisto avoinna maanantaisin klo 9-16 

toimisto(at)kuopionreumayhdistys.fi 

www.kuopionreumayhdistys.fi 

Tuusniemen Osuuspankki 

IBAN FI47 5481 9320 0086 73 
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Vuokraamme yhdistyksemme toimiston neuvottelutilaa 
Tila soveltuu kokouksien, ryhmätapaamisten ja pienten perhejuhlien järjestämiseen. 
Istumapaikat 15 henkilölle, keittiötilat, wc ja tv (USB ja HDMI-liitännällä). 

Osoite on Niiralankatu 17 B, 70600 Kuopio.  

Varaukset ma klo 9-16 puh. 044 082 1730 tai toimisto(at)kuopionreumayhdistys.fi  

Hinnat 

Aamupäivä tai ilta  30 € 

Koko päivä  70 € 

Viikonloppu pe-su  150 € 

 

 

JÄSENMAKSU JA JÄSENEDUT  
Vuoden 2021 jäsenmaksu on 25 € 

Yhdistyksen jäsenedut 
• Kurre jäsentiedote 2 x vuodessa 
• Maksuttomat neuvontapalvelut 
• Liikunta- käsityö- ja harrastusryhmät 
• Luennot, teemaillat ja vertaistukiryhmät 
• Virkistys- ja retkitoiminta ja tuetut lomat 
• Tukea kädenojennusrahastosta 

Reumaliiton jäsenedut 
• Reumalehti 4 x vuodessa 
• Palvelu- ja tuotealennuksia 
• Suomen Reumaliiton kurssit 
• Järjestövakuutukset tilaisuuksissa ja tapahtumissa 
• Tietoa ja tukea 

Yritysten tarjoamat edut ja alennukset 
• Itä-Suomen yliopiston apteekki, Puijonkatu 23 -10% normaalihintaisista 

tuotteista, ei lääketuotteista 
• Respecta Oy, Leväsentie 1 A, 3. krs, apuvälineistä -10% 
• Jalkaterapeutti Satu Lahtinen, Puijonkatu 27 A, 3 krs, Keilatalo, 

sarjahoitoalennus 
• Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, uimaliput jäsenhintaan toimistolta 
• Fontanella, Kuiluntie 2, uimaliput jäsenhintaan toimistolta  
• Laakson Reseda, Sairaalakatu 9. Suolahuonehoidot tarjoushintaan 
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Kuopion Reumayhdistyksen toiminta  

syksyllä 2021. 

 

Yhdistys ottaa toiminnassaan huomioon voimassa olevat koronaohjeistukset. 
Huomioithan turvallisuusohjeet ryhmiin ja tapahtumiin tullessasi. 

• Tule paikalle vain terveenä. 
• Huomioi turvavälit. 
• Pese kädet ja käytä käsidesiä aina saapuessasi ja lähtiessäsi. 
• Muista yskiä oikein. 

 

Seuraamme THL:n ohjeistuksia ja teemme muutoksia ryhmätoimintaan 
tarvittaessa. 

Ilmoitamme mahdollisista muutoksista sähköpostilla ja nettisivuillamme 
www.kuopionreumayhdistys.fi 

Ilmoitathan toimistolle sähköpostiosoitteesi, niin pidämme sinut ajan 
tasalla toiminnastamme. 
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Syksy käynnistyy kotiseutukävelyillä –  

Reumaliitto mukana Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä  
Lähiympäristö tuo hyvinvointi. Ympäröivä luonto ja kotikulmien 
kulttuurihistoria saavat sekä kehon että mielen virkeäksi. Katselemalla 
lähiympäristöä uusin silmin jokainen saa myös lisää intoa 
omatoimiseen liikkumiseen. 

Opastettuja kotiseutukävelyjä järjestetään myös Kuopiossa. 

Kävelykierroksilla tutustutaan osaan Kuopion kansallisesta 
kaupunkipuistoalueesta teemoina Viehättävä Valkeinen ja hurmaava 
Hatsala sekä Uutta ja vanhaa Kuopiota. 

Kävelykierrokset toteuttavat Kuopion Oppaat ry ja kävelykierrokset ovat 
avoimia kaikille Kuopion Reumayhdistyksen jäsenille ja jäsenyydestä 
kiinnostuneille. Osallistuminen on maksuton, eikä vaadi jäsenyyttä. 

Ilmoittautumiset 30.8. mennessä toimistolle. Paikkoja rajoitetusti. 

Puh. 044 082 1730 (ma 9-16) tai sähköpostilla 
toimisto(at)kuopionreumayhdistys.fi 

Tervetuloa mukaan! 

 

7.9. klo 10 Uutta ja vanhaa Kuopiota -kävelykierros 

Lähtö Kuopion kaupunginkirjaston edestä (Maaherrankatu 12). 

Kierroksella nähdään miten uusi ja vanha limittyvät toisiinsa.  

9.9. klo 17 Viehättävä Valkeinen ja hurmaava Hatsala  

-kävelykierros 

Lähtö Kuopion kaupunginteatterin edestä. 

Kierroksella tutustumme Valkeisenlammen ja Hatsalan alueisiin. 
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LIIKUNTARYHMÄT 
 

Syyskausi käynnistyy 6.9.2021 (viikko 36). Kevätkausi käynnistyy 10.1.2021 
(viikko 2). 
Liikuntaryhmien maksu on porrastettu. Ensimmäinen ryhmä Kuopion 
Reumayhdistyksen jäsenille on 30 € ja kaikki seuraavat ryhmät 25 €/ryhmä. 

Muiden yhdistysten jäsenille ensimmäinen ryhmä on 40 € ja seuraavat ryhmät 
35 €/ryhmä. Poikkeushinnat ovat viereisellä sivulla. 

Allasvoimisteluun tarvitaan lisäksi uimalippu. 

Syksyn ryhmämaksut tulee suorittaa 4.10.2021 mennessä yhdistyksen tilille. 

Yhdistyksen tilinumero: FI47 5481 9320 0086 73 

Lisätietoihin maksajan ja liikuntaryhmän nimi. 

Fontanellan ja Kunnonpaikan uintilippuja myydään Kuopion 
Reumayhdistyksen toimistolla (ma klo 9-16). Myös Eila Ronkanen ja Anne 
Huusko myyvät lippuja. 

Huom. Yhdistys haluaa edistää senioreiden hyvinvointia ja tarjoaa 
liikuntaryhmät myös vuonna 2021 etuhintaan. 

Yli 80 -vuotiaille liikuntamaksu -80 %. 

6 € (norm.30 €), 5 € (norm. 25€), 4 € (norm. 20 €) 

Yli 100 -vuotiaille liikuntaryhmät maksutta. 

 

Uudet ryhmäläiset voitte ilmoittautua toimistolle tai ryhmäohjaajille. 

Yhdistyksen liikuntaryhmät noudattavat voimassa olevia alueen 
koronarajoituksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme osallistujille. 
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KUOPION REUMAYHDISTYKSEN LIIKUNTA  

ALLASVOIMISTELU  

To 16.55 Fontanella Fontanellan ohjaaja 

SALIRYHMÄT  

Ma 18.00 Kehon hyvinvointi, Suokatu 

Ti 17.00 Venytysjumppa, Suokatu 

Eerika Haapala 

Johanna Hyvärinen 

TUOLIJUMPPA  

Ke 10.30 Suokatu (20 €) Eeva-Liisa Tuomainen 

KUNTOSALIRYHMÄT  

Ma 10.00 Vehmersalmen koulu (34 €/vuosi)* 

Ma 16.00 Ahmon koulu 

Ti 16.00 Suokatu 

To 17.00 Suokatu 

*Yhteistietoja Heikkinen: 050 577 0648 tai 
viljoheikkinen(at)wippies.fi 

 

varmistuu myöhemmin 

Paula Hiukka 

Pirkko Ahonen 

 

LIIKUNTAPAIKAT  

Suokadun toimintakeskus 

Ahmon koulu 

Virkistyskylpylä Fontanella 

Vehmersalmen keskuskoulu 

Suokatu 6 

Ahmontie 1 

Kuiluntie 2 

Vehmersalmentie 27 

UINTILIPUT JÄSENHINTAAN  

Kunnonpaikka: Aikuiset 8,50 €, lapset 4-14v. 4,80 € 

Fontanella: Aikuiset, arkena 8,80 €. Lapset, arkena 6,50 € 
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Onnea juhlivalle Kuopion Reumayhdistykselle 

 

Tunnen sisälläni hyvin lämpimiä tunteita, kun ajattelen ihmisiä, jotka ovat 
vuosikymmenten, nyt jo 70 vuotta, ahertaneet yhteisen hyvän eteen. Uskon, 
että se on ollut useille sydämen asia ja työtä on tehty iloiten. On haluttu antaa 
jotain hyvää sairauden kanssa kamppailevalle kohtalotoverille. Auttaminen on 
koettu tärkeäksi ja se on tuottanut kaikille osapuolille iloa. Tässä vaiheessa on 
syytä muistaa myös ammattilaisia, joista monet ovat tuoneet merkittävän 
panoksen työhömme. Yhdessä olemme olleet enemmän.  

Yhdistyksen toiminnan keskiössä on aina ollut ihminen, jäsen. Jäsen on kaikista 
tärkein. Ilman jäseniä ei yhdistystäkään tarvita. Vaikka et jäsenenä kokisikaan 
tehneesi mitään erityistä reumatyötä, niin olet ihan yhtä tärkeä kuin ahkera 
puurtajakin.  Olet saattanut olla vierellä kulkija toiselle samaa sairautta 
sairastavalle, antaa hänelle niin sanottua hiljaista tietoa omilla kokemuksillasi. 
Mieleeni nousee monia eri tilaisuuksia, joissa vertaistuki on selvästi ollut läsnä. 
Tilaisuus on saattanut olla matka, joulujuhla, leiri tai askartelukerhon 
tapaaminen. Myös yhdistyksen liikuntaryhmiä voisi sanoa vertaistukiryhmiksi. 
Liikuntaryhmissä tulee mieli ja kroppa hyvin hoidettua.  

Minulle on vuosien mittaan kertynyt paljon kokemustietoa ja enimmäkseen tieto 
on kertynyt toisia reumaa sairastavia tapaamalla. Olen voinut jakaa tietoa paitsi 
toisille reumaatikoille myös terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisillekin. Näin 
ollen juuri sinä jäsen olet ollut mukana pitkässä ketjussa vertaistukea 
jakamassa.  

Se että meillä on ollut aktiivinen ja toimiva yhdistys nyt jo 70 vuoden ajan, on 
vaikuttanut paljon ympäristöömme. Reuma sairautena on tullut tutummaksi.  
Työkaveri tai naapuri ymmärtää, että sairaus on hoitoa vaativa, kivulias ja 
joskus vammauttava siinä missä moni muukin pitkäaikaissairaus. Se ei ole 
pelkästään reumatismia, kolotusta säiden muuttuessa tai pientä kankeutta. 
Myös nuori tai lapsi voi sairastua reumasairauteen. Kyseessä on joukko 
sairauksia, jotka aiheuttavat moninaisen oireiden sekamelskan. Diagnosointi ei 
ole helppoa kokeneellekaan lääkärille.  

Kuopion Reumayhdistyksen yksi tärkeä tehtävä on ollut tiedon jakaminen 
sairastuneille sekä omaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Kurre-lehti on 
ilmestynyt melkein puolet yhdistyksen historiassa. Sitä on luettu ja se on 
huomattu muuallakin kuin jäsentemme keskuudessa.  
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Vaikuttamista ovat olleet tilaisuudet, joita on tarjottu kaikille kiinnostuneille, 
muillekin kuin jäsenille. Kävelytapahtumat nousevat ensimmäisenä mieleeni. 
Niissä on ollut yhteishenkeä ja yhdistys on saanut osakseen tärkeätä 
näkyvyyttä. Kuinka moni on päässyt kävelylle Sari Essayahin tai Juha Miedon 
kanssa. Reumayhdistyksen tilaisuuksissa se on ollut mahdollista. Isommissa 
tapahtumissa yhdistys on saanut huomiota mediassa mikä on lisännyt 
tiedonkulkua ja kiinnostusta toimintaamme kohtaan. 

Yhdistyksessä on tehty paljon työtä, sellaistakin työtä, joka ei ole kovin näkyvää, 
mutta on saattanut olla pidemmässä juoksussa vaikuttavaa. Nyt ajattelen 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Alusta alkaen yhteistyö ammattilaisten 
kanssa on ollut luontevaa ja se on ollut monipuolista. Suomen Reumaliitto on 
ollut yhteistyökumppani ja suunnanantaja läpi koko yhdistyksen historian. On 
vielä lukuisa määrä kuopiolaisia yhdistyksiä ja reumayhdistyksiä Savon ja Itä-
Suomen alueella, joiden kanssa yhteistyö on ollut hyvin antoisaa. En voi olla 
mainitsematta pientä Kohilan yhdistystä Tallinnan kupeessa. Ystävyys ja 
vuorovaikutus heidän kanssaan ovat jääneet mieleen. Kiitän kaikkia 
yhteistyökumppaneita ja toivon, että yhteistyömme jatkuu edelleen. 

Hoitoon liittyvät asiat ovat Kuopiossa suhteellisen hyvin: saamme 
kohtuullisessa ajassa hoitoa reumahoitajilta, reumalääkäreiltä ja ortopedeiltä. 
Yliopistollinen sairaala on antanut meille mahdollisuuden korkeatasoiseen 
hoitoon. Lääketieteen kehittyminen on ollut merkittävää viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Tällä hetkellä reumaan sairastuminen ei johdakaan 
aina eläköitymiseen tai kymmeniin leikkauksiin. Lääkkeet hillitsevät sairautta, 
mutta eivät vieläkään paranna sitä kokonaan. Toivottavasti reuman alkusyy 
selviää pian ja tutkijat pääsevät nujertamaan kiusallisen sairauden.  

70 vuotta on niin korkea ikä, 
että on syytä juhlia ja muistella 
menneitä. Voimme vähäksi 
aikaa unohtaa työn tekemisen 
ja vain keskittyä nauttimaan 
työn tuloksista. 

Toivotan onnea ja juhlamieltä 
kaikille lukijoille ja työmme 
tukijoille. Jatketaan yhdessä 
eteenpäin. 

Yhteistyöterveisin  

Eeva-Liisa Tuomainen 

 

 

11



VERTAISRYHMÄT JA KERHOT 

 

Fibromyalgia 

Arja Tynkkynen, puh. 040 760 2454, tynkkynenarja9(at)gmail.com 

Ryhmä kokoontuu kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 18 
Reumayhdistyksen toimistolla (Niiralankatu 17B).  

Syksyn kokoontumiskerrat ovat 29.9., 27.10. ja 24.11. 

Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat ryhmäläiset. 

 

Harvinaiset 

Syksyn ensimmäinen tapaaminen on yhdessä Fibromyalgia ryhmän kanssa 
29.9. klo 18 Kuopion Reumayhdistyksen toimistolla.  

Syksyn kokoontumiset sovitaan ensimmäisellä tapaamisella. 

Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat ryhmäläiset. 

 

Avoimet reumakerhot 

Kaipaatko vertaistukea ja vuorovaikutusta samassa tilanteessa olevien 
kanssa. Reumakerhot tarjoavat hyvinvointia, iloa ja aktiivisuutta. 
Osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan! 

13.9. klo 10-12 Kädentaidot, korttiaskartelua toimistolla 

6.10. klo 13 Reumatapaaminen toimistolla 

Aiheena hammashoito, Kerttu Paananen Kuopion kaupungin hammashoitola 

10.11. klo 17 Reumatapaaminen toimistolla 

Aiheena D-vitamiini reumahoidossa, reumatologi Johanna Huhtakangas KYS  

7.12. klo 11-17 Kuopion Reumayhdistyksen 70v juhlakahvit toimistolla 
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Vehmersalmen kaupunginosajaosto 

Kuopion Reumayhdistys kokoontuu yhdessä Vehmersalmen sydänkerhon 
kanssa. 

Vehmersalmen liikuntaryhmät: 

Yhdessä jumpaten jumppa Majakalla torstaisin 10.15-11.15 (maksuton) 

Tiedustelut Kyllikki Luhtapuro puh. 044 382 0698 

Kuntosali maanantaisin klo 10 (vaatii kuntosalikortin) 

Tiedustelut Viljo Heikkinen puh. 050 577 0648 

Siilinjärven kuntajaosto ja Maaningan kaupunginosajaosto 

Anne Huusko, puh. 044 521 7361, annehuusko(at)gmail.com 

Eila Ronkanen, puh. 040 500 9554 ronkanen.eila(at)gmail.com 

Siilinjärven liikuntaryhmät aloittavat maanantaina 6.9.2021. Lisätietoja Kurren 
sivuilla 8-9. Seuraa UutisJousen ilmoittelua. 

 

   
 

Suomen Reumaliiton neuvonta 
 

Sosiaaliturvan liittyvissä asioissa voi lähettää sähköpostia 
osoitteeseen palveluneuvonta(at)reumaliitto.fi 

 
Reumahoitajien vastaanotto 

 
Reumahoitajien vastaanotto Kuopion pääterveysasemalla,  

Tulliportinkatu 15 H, 1 krs, 
puh. 044 718 1212. Soittoaika ma-pe klo 12–13. 

Lääkepistokset, pistos- ja hoidonohjaus, turvakokeiden tulokset 
sekä muu neuvonta. 
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Jäsenpäivänä kierrämme VuoKu-talon pihapiirissä tehtäväpolun ja syömme 
maukasta lounasta. Tule mukaan tutustumaan yhdistyksen toimintaan. 

Tapahtuma on avoin kaikille jäsenille ja jäsenyydestä kiinnostuneille! 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.9. mennessä 

Annelle 044 521 7361 tai Aijalle 050 343 7065 

tai sähköpostilla toimisto(at)kuopionreumayhdistys.fi 

 
Kuopion Reumayhdistyksen myyjäiset  

16.12. klo 9-13 Kuopion Valtuustotalon aula, Suokatu 42 

Myymme leivonnaisia, käsitöitä, arpoja ym. 
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70-v juhla 27.11. klo 14.00 

Alavan kirkko, Keihäskatu 5 

Juhlassa muistelemme menneitä, muistamme yhdistyksemme 
vapaaehtoisia ja nautimme musiikista.  

Juhlassa esiintyy Lauluyhtye Misets. 

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille jäsenille sekä 
yhteistyökumppaneille. 

 

 

KILPAILU 

Onko sinulla muistoja yhdistyksemme toiminnasta?  

Oletko käynyt retkille, kohdannut muita vertaisryhmissä tai mitä 
vain mieleesi tulee Kuopion Reumayhdistyksestä? 

Toivomme tarinoita vuosien varrelta. Tekstejä esitellään juhlassa 
ja juhlavuoden viestinnässä. Tekstien kirjoittajat pysyvät 

halutessaan nimettöminä. 

Tekstin voi lähettää postilla Niiralankatu 17 B, 70600 Kuopio tai 
sähköpostilla toimisto(at)kuopionreumayhdistys.fi 

Tekstien lähettäjien kesken arvomme  
30 €:n Aetoleipurin lahjakortin. 
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ASIANTUNTIJAMME 
OVAT APUNASI

MEHILÄINEN 
KUOPIO 
Kauppakatu 39 A

VARAA AIKASI: 
mehilainen.fi tai 

puh. 010 414 00*

Reumatologian 
erikoislääkärimme:

Aulikki Kononoff

Tuomas Rannio

Antti Puolitaival

*0,084 €/min.




