
Suomen Tekonivelyhdistys ry      TOIMINTAKERTOMUS 2001 

Yhdistys on valtakunnallinen Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistys.  
Se palvelee sekä tulehduksellisia nivelsairauksia että nivelrikkoa sairastavia. 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 348. Vuosi 2001 oli yhdistyksen toinen 
toimintavuosi. 

Hallitus 
Hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallitukseen kuuluivat: Tapio Tarvainen (pj),  Helena 
Jutila(varajäsen), Maija Karjalainen, Ulla-Maria Kaukonen,  Leena Koivu 
(varajäsen), Hannele Koponen, Ritva Nyman, Eira Tirkkonen, Eeva-Helena 
Vartiainen, Liisa Vatanen ja Arja Vehmanen . Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä 
toimi Marja Kamppila 30.8.2001 saakka ja rahastonhoitajana Jyrki Laakso. 1.9.2001 
lähtien sihteerinä toimi Arja Vehmanen. 

Sääntömääräiset kokoukset 
Kevätkokous pidettiin Tampereella 18.4.2001 ja syyskokous pidettiin Turussa 
20.11.2001. 

Talous 
Yhdistys hankki/sai varoja seuraavista kohteista: 
• Jäsenmaksuista
• Suomen Reumaliitolta

Yhteistyötahot 
Pääyhteistyökumppani on emojärjestö Suomen Reumaliitto ry. Orton Invalidisäätiön 
kanssa on sovittu potilasopasyhteistyöstä. Verkkoklinikka.on tarjonnut yhdistykselle 
mahdollisuuden osallistua tuki-  ja liikuntaelinteeman rakentamiseen heidän 
verkkosivuillaan. Yhdistyksen kotisivun teknisestä toteuttamisesta ja 
yhdistystiedotteen postituskuluista on vastannut Kir-Fix Oy. 

Toiminta 
Puheenjohtaja osallistui maaliskuussa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtavien 
lääkäreiden kokouksen paneelikeskusteluun tekoniveljonoista. Varapuheenjohtaja, 
palveluasiamies Hannele Koponen oli kaksi kertaa TV-uutisissa puhumassa 
tekonivelleikkausjonoista. Lisäksi hän osallistui tekonivelyhdistyksen edustajana 
joulukuussa eduskunnassa pidettyyn seminaariin ”Vapaaehtoistoimintaa yli rajojen”. 

Yhdistyksen tukihenkilö Maija Karjalainen harjoitti tukihenkilötoimintaa ja varsinkin  
lääkärilakko aiheutti runsaasti yhteydenottoja. Palveluasiamies Hannele Koponen 
pyrki auttamaan jäseniä löytämään ja hakemaan tarvitsemiaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja. Lääkärilakon vuoksi myös Hannelelle tuli kyselyjä 
enenevässä määrin.  

Yhdistys on perustanut Leena Koivun aloitteesta ja vetämänä vertaistukiryhmän 
(Porinatupa), joka on kokoontunut Reumaliiton tiloissa kerran kuussa kuukauden 
toisena tiistaina eli 13.11 ja 11.12.2001.  
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Yhdistyksen puheenjohtaja vastasi internetissä Verkkoklinikassa asiantuntijana 
maksutta yleisölle tekoniveliin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi jäsenille jaettiin ja 
postitettiin Ortonin potilasoppaita. 
 
Sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä Tampereella pidettiin yleisöluento 
”Tekonivelleikkaus – elämänlaatua ja säästöä” luennoitsijana ortopedi Pekka 
Halonen. Syyskokouksen yhteydessä Turussa yleisöluento Nivelrikon 
leikkauksellinen hoito, pj Tapio Tarvainen sekä Satu Gustafssonin luento ”Nivelrikko 
ja kivunhoito”. 

  
 
Tervehdykset 

Onnitteluadressilla muistettiin Reumasäätiön Sairaalan merkkipäivää. 
 
Edustus 

Puheenjohtaja osallistui Reumaliiton järjestämään puheenjohtajien neuvoa 
antavaan kokoukseen Mikkelissä 

 
Koulutus 
 Yhdistyksen jäsenet eivät osallistuneet koulutuksiin vuoden 2001 aikana. 
 
Tiedotus 

Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin jäsentiedotteessa ja Reumalehdessä. 
Yhdistyksellä on kotisivu www.tekonivel.net. Puheenjohtaja kirjoitti Aamulehden 
yleisönosastoon helmikuussa kuntien päättäjiin vetoavan kirjoituksen Pirkanmaan 
tekonivelleikkausten lisäämiseksi. Orton Invalidisäätiö esitteli omassa lehdessään 
puheenjohtajan haastattelun asianomaisen leikkauksen yhteydessä. 
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