Jäsenedut
Reumaliiton valtakunnallisiin jäsenetuihin ovat oikeutettuja kaikki jäsenyhdistyksemme ja
niiden jäsenet.

Tietoa ja tukea yhdistysten jäsenille
Reuma-lehden vuosikerta
Koulutuksia, kursseja ja tapahtumia jäsenetuhintaan
Oppaita, kirjasia ja muita jäsentuotteita jäsenetutarjouksina
Pieniä avustuksia

Laivayhtiöiden tarjouksia
Tallink Silja – matkoja ja kokoustamista
Henkilö- ja hyttipaikoista, matkustajaliikenteen ajoneuvoista sekä laivojen
kokoustilavuokrasta 10 % alennusta Tallinkin ja Silja Linen normaalihintaisilla reitti- ja
risteilymatkoilla.
Hotellipaketista ja päiväristeilystä Tallinnaan 10 % alennusta. Hotellien osalta alennus
koskee Tallink Hotels -ketjuun kuuluvia hotelleja, joita ovat Tallink City Hotel, Tallink Spa &
Conference Hotel, Pirita Spa Hotel, Tallink Express Hotel ja Tallink Hotel Riga.
Matkavaraukset Tallink Siljalta tai matkatoimiston kautta. Ilmoita asiakasnumero 5534
matkavarauksen yhteydessä.
Lisäetuna jäsenille veloitukseton kanta-asiakkuus keskimmäiselle eli Silver-tasolle.
Lisätietoja Tallink Siljalta sähköpostitse: erikoisliittymiset@tallinksilja.com. Ilmoita postissa
Reumaliiton asiakasnumero 5534 sekä jo olemassa olevan bronze-tason kantaasiakaskorttisi numero.
Viking Line – punaisten laivojen matkoja
Risteily tai reittimatka lähtien Helsingistä tai Turusta kohdesatamana Tallinna tai Tukholma.
Reumaliiton jäsenenä voit saada jopa 20 % alennuksen matkaasi.
Voit myös käyttää kausittain voimassa olevia arvokuponkitarjouksia, etu kaudesta ja reitistä
riippuen jopa 50 % päivän hinnasta, tuotetunnus FPREIT,
https://www.vikingline.fi/edut/reumaliitto
Henkilöjäsenet: Matkavaihtoehdot, varaukset ja tuotetunnukset:
www.vikingline.fi/edut/reumaliitto Puhelinvaraukset numerosta 0600-41577 (1,75 €/vastattu
puhelu + pvm). Puhelimitse varatessasi kerro tuotetunnus (reittiotsikon perässä).
Yhdistykset: Kokous-, ryhmä- ja virkamatkoja varatessa ilmoita asiakasnumero 333312.
Erikoishinnat ja tuotetunnukset: http://www.vikingline.fi/reumaliitto

Lomia, majoitusta, hyvinvointia
Scandic Hotels Oy
Scandic-hotellien (myös ent. Cumulus) vapaa-ajan majoituksista 12 % alennuksen päivän
hinnasta.
www.scandichotels.fi koodilla: D000005508.
Holiday Club Resorts
Kylpylälomatarjoukset 2018
Holiday Club -kylpylähotellien, Villas- ja Chalets-huoneistojen sekä loma-asuntojen päivän
hinnoista 15 % alennusta.
Tutustu hotelli- ja kylpylävalikoimaan ja tee varauksesi verkkokaupassa: Holiday Club hotellija kylpylävalikoima. Varauksen yhteydessä tulee käyttää alennukseen oikeuttavaa koodia
REUMA15
Hotelli Helka, Helsinki
Päivän hinnasta 15 % alennusta koodilla pinkhelsinki.
Tutustu lisää ja varaukset Hotelli Helkan sivuilta.
Kylpylähotelli Kuntoranta
Kuntoranta tarjoaa järjestölomia, joiden hinnasta jäsenemme saavat vähintään 10 %
alennusta.
Myyntipalvelun puh. 017 560 1403 ja 0400 403 669. Mainitse jäsenyys varauksen
yhteydessä.
Tutustu myös muihin ajankohtaisiin Kuntorannan tarjouksiin.
Vierumäki
Vierumäen Urheiluopisto tarjoaa jäsenillemme Kaveripakettia, joihin sisältyy myös
liikunnallista toimintaa.
Lisätiedot ja varaukset: vapaa-ajanmyynti@vierumaki.fi tai puh. 010 5777 012. Ilmoita
varausta tehdessäsi koodi REULI.
Kuortaneen Urheiluopisto
CRYO - Huippukylmähoito -110°C
Alennettuun hintaan per henkilö: 25 € kerta (norm. 32 €) tai 10 kerran kortti 210 € (norm. 260
€)

Hinta voimassa seuraavina aikoina ke-la klo 19-20, kun vähintään kaksi henkilöä varannut
kylmähoidon.
Varaukset Kuortaneen Urheiluopiston vastaanotosta puh. 06-5166 111.
Varausta tehdessä mainittava Reumaliiton jäsenetu.
Oivauni Uniklinikka
Oivauni on laadukkaan levon asiantuntija. Unihäiriöiden tunnistamisen ja tehokkaan hoidon
lisäksi Oivauni Uniklinkka tarjoaa verkkovalmennusta, jonka avulla kuka tahansa voi oppia
nukkumaan paremmin. Lisätietoja: Oivauniklinikan univalmennuksesta, pdf. Etu on voimassa
toistaiseksi.
Cumulus Resort Siuntio
20 % alennusta suolahuoneesta.

Tuotetarjouksia
Apukauppa
UUSI ETU: Apukaupan verkkokauppa tarjoaa kaikista normaalihintaisista apuvälinetuotteista
5 % alennuksen, lisäksi Reumakategorian tuotteista 15 % alennuksen.
Edun saa voimaan käyttämällä kassalla kampanjakoodia ”reuma”. Tutustu Apukaupan
valikoimaan. Etu on voimassa vuoden 2018 loppuun.
Apusylvi Oy
UUSI ETU: ApuSylvi Tarjoushinta jäsenille 99 euroa/kappale (normaalihinta 149 euroa).
ApuSylvi on käsityökehys, joka mahdollistaa käsityön ja askartelun kaikille.
Helpottaa käsitöiden tekemistä ja vähentää nivelten kuormitusta. Kotimainen tuote. Etu
voimassa 31.6.2018 asti.
Gymstick International Oy
Treenikaupan kaikista Gymstick tuotteista 25 % alennusta.
Käytä kassalla etutunnusta: 00-RE-LI-25. Tutustu Treenikaupan valikoimaan. Etu on
voimassa toistaiseksi.
Mediplast Fenno Oy

Kaikista kuluttajatuotteista 10 % alennusta. Tutustu valikoimaan. Tilaukset asiakaspalvelusta
puh. 09 276 360 tai verkkokaupasta. Kirjoita “Reumaliitto” verkkokaupan
rekisteröitymislomakkeen viitekenttään. Jäsenetu astuu voimaan, kun saat vahvistuksen
rekisteröitymisestä.
Synsam
Tarjoaa sinulle ja perheellesi alennusta silmälaseista 30%, aurinkolaseista 25% ja
piilolinsseistä 10%. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Asioinnin aluksi tulee mainita:
Reumaliitto. Edut ovat voimassa kaikissa Suomen Synsam –liikkeissä. (Lähin Synsam –liike
yhteystietoineen: www.synsam.fi.)

Yhdistystoimintaan liittyviä tukia
Lisätietoja Yhdistysnetistä
Veikkaus
Toiminta-avustusta jäsenyhdistyksille
Opintokeskus Sivis
Tukea yhdistysten opintojaksoihin ja vertaisopintoryhmiin
Gramex ja Teosto
Musiikin esittämisoikeus yhdistyksen tilaisuuksissa.
IF Vahinkovakuutusyhtiö
Järjestövakuutus on voimassa Reumaliiton ja sen jäsenyhdistysten järjestämissä
tilaisuuksissa. Tarkasta yksityiskohtaiset vakuutusehdot yhdistysnetistä.

Jäsenyhdistysten jäsenedut
Useat yhdistykset tarjoavat valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi yhdistystoimintaan liittyviä
etuuksia sekä erilaisia kaupallisia jäsenetujaan (ks. jäsenyhdistysten omat sivut
).

