Medlemsförmåner

Alla Reumaförbundets medlemsföreningar och deras medlemmar är berättigade till våra
riksomfattande medlemsförmåner.

Kunskap och stöd till föreningarnas medlemmar
Tidningen Reuma 4 gånger om året
Utbildningar, kurser och andra evenemang till medlemspris
Broschyrer, böcker och andra medlemsprodukter till medlemspris
Små understöd

Rederiernas erbjudanden
Tallink Silja: 10 % rabatt på resor och konferenskryssningar:
Alla ruttresor och kryssningar till ordinarie pris: person- och hyttplatser, fordon i persontrafik
och hyra för konferensrum ombord.
Hotellpaket hos Tallink Hotels: Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel, Pirita Spa
Hotel,Tallink Express Hotel, Tallink Hotel Riga
Resebokningar via Tallink Silja eller din resebyrå. Ange kundnummer 5534 i samband med
bokningen.
Som extra förmån för medlemmar ett avgiftsfritt stamkundsmedlemskap i Silverklass.
Tilläggsinformation från Tallink Silja per e-post:
erikoisliittymiset@tallinksilja.com. Skicka per e-post Reumaförbundets kundnummer 5534 och numret
på kundkortet om du har ett kort på Bronzenivå.
Viking Line – resor med de röda båtarna
Kryssning eller reguljärresa från Helsingfors eller Åbo till Tallinn eller Stockholm. Som medlem i
Reumaförbundet kan du få upptill 20 % rabatt på din resa.
Du kan också använda de månatliga kupongförmånerna, beroende på säsongen och rutten kan
rabatten vara upp till 50 % av dagspriset. Produktkod
FPREIT, https://www.vikingline.fi/edut/reumaliitto
Personmedlemmar: Resealternativ, bokningar och produktkoder: www.vikingline.fi/edut/reumaliitto.
Telefonbokningar på nummer 0600-41577 (1,75 €/besvarat samtal + lsa). Ange produktkod (i
parentes, efter resans rubrik) vid bokning per telefon.
Föreningar: Meddela kundnumret 333312 vid bokning av mötes-, grupp- och
tjänsteresor. Specialpriser och produktkoder: http://www.vikingline.fi/reumaliitto

Semestrar, logi, välbefinnande
Scandic Hotels Oy
Fritidslogi på Scandic-hotellen (även före detta Cumulus): 12 % rabatt på dagens rumspris.
www.scandichotels.fi, kod: D000005508.
Holiday Club Resorts
15 % rabatt på dagspriser på Holiday Clubs spahotell, Villas- och Chalets-lägenheter samt
semesterlägenheter. Bekanta dig med hotell- och spautbudet och gör din bokning i webbaffären:
Holiday Club hotelli- ja kylpylävalikoima. Använd koden REUMA15 när du bokar logi.
Hotel Helka, Helsingfors
10 % rabatt på dagens pris på Hotelli Helkas webbsidor.
Spahotell Kuntoranta
Spahotellet erbjuder våra medlemmar organisationssemestrar där medlemmarna får minst 10 %
rabatt på ordinarie priser. Nämn Reumaförbundets medlemskap vid bokning. Försäljning, tel. 017 560
1403 och 0400 403 669. Bekanta dig också med andra aktuella erbjudanden på Kuntoranta
Vierumäki
Vierumäen Urheiluopisto erbjuder våra medlemmar ett ”kompispaket”, som även innehåller
sportaktiviteter. Tilläggsuppgifter och bokningar: vapaa-ajanmyynti@vierumaki.fi eller tel. 010 5777
012. Vid bokning, ange koden REULI.
Cumulus Resort Siuntio
Saltrumserbjudande 20 % rabatt.

Produkterbjudande
Apukauppas webbutik ger 5 % rabatt på alla normalprissatta hjälpmedelsprodukter till förbundets
medlemmar. Dessutom ges 15 % rabatt på produkter i Reumakategorin. Du får förmånen genom att
vid kassan ange kampanjkoden: ”reuma”. Bekanta dig med Apukauppas sortiment.
Gymstick International Oy ger 25 % rabatt på alla Gymstick-produkter i sin Treenikauppa-butik.
Bekanta dig med Gymstick-sortimentet HÄR. Webbaffären hittar du här: https://www.treenikauppa.fi/
För att få rabatt, använd koden 00-RE-LI-25 vid kassan.
10 % rabatt på Mediplast Fennos alla konsumentprodukter. Bekanta dig med sortimentet (på
finska). Beställningar via kundservicen på tel. 09 276 360 eller webbshopen. Skriv “Reumaliitto” som
referens på registreringsblanketten i webbshopen. Medlemsförmånen träder i kraft när du får en
bekräftelse på din registrering.
Synsam beviljar dig och din familj rabatt för glasögon (30 %), solglasögon (25 %) och kontaktlinser
(10 %). Förmånen kan inte kombineras med andra erbjudanden. När du handlar, ska du i början

ange koden: Reumaförbundet.
Förmånerna är i kraft i alla Synsam-affärer i Finland. Närmaste Synsam-affär jämte
kontaktinformation finns på https://www.synsam.fi/sv.

Stöd knutna till föreningsverksamheten
Se ytterligare information på Föreningsnätet.
Veikkaus, verksamhetsunderstöd för medlemsföreningar
Studiecentralen Sivis, stöd för föreningarnas studieperioder och peer to peer-studiegrupper (förut
kallat "studiecirkel").
Gramex och Teosto, rättighet att framföra musik på föreningarnas evenemang.
IF Skadeförsäkringsbolag, organisationsförsäkringen är i kraft på evenemang arrangerade av
Reumaförbundet och dess medlemsföreningar.

Medlemsföreningarnas egna medlemsförmåner
Många medlemsföreningar erbjuder utöver riksomfattande medlemsförmåner också förmåner knutna
till föreningsverksamheten samt olika kommersiella medlemsförmåner (se medlemsföreningarnas
egna webbplatser).
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