Suomen Tekonivelyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2002

Yhdistys on valtakunnallinen Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistys, joka toimii
vapaaehtoisvoimin. Se palvelee sekä tulehduksellisia nivelsairauksia että nivelrikkoa
sairastavia. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 587. Vuosi 2002 oli yhdistyksen
kolmas toimintavuosi.
Hallitus

Hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallitukseen kuuluivat: Tapio Tarvainen (pj), Maija Karjalainen,
Leena Koivu, Hannele Koponen (varapj), Jyrki Laakso, Ritva Nyman, Eira Tirkkonen, Liisa
Vatanen ja Arja Vehmanen (siht.) sekä varajäseninä Riitta Hukkanen ja Helena Jutila.
Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Jyrki Laakso.

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin Tampereella 11.4.2002 ja syyskokous Kuopiossa 13.11.2002.
Kevätkokoukseen osallistui 20 jäsentä ja syyskokoukseen 11 jäsentä. Kuopion
kokouksessa nimitettiin yhdistyksen perustajajäsen, entinen puheenjohtaja Tapio
Tarvainen yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Hannele
Koponen.
Talous

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

Yhteistyötahot
Pääyhteistyökumppaneita olivat Suomen Reumaliitto ry, Kir-Fix Oy, MSD Oy, ScheringPlough Oy ja Verkkoklinikka.
Yhdistyksen yhdistystiedotteen postituskuluista on vastannut Kir-Fix Oy. Orton
Invalidisäätiön kanssa on sovittu potilasopasyhteistyöstä. Yhdistys tekee yhdessä
Schering-Plough Oy:n ja MSD Oy:n kanssa tietovihkosen Nivelrikko-NivelreumaTekonivelleikkaukset. Verkkoklinikan kautta jäsenemme ovat voineet kysyä
verkkolääkäriltä, jona on toiminut Tapio Tarvainen, ilmaiseksi tekonivelaihepiirin
kysymyksiä. Näitä olemme käyttäneet valikoiden tiedotelehdessä.
Reumasäätiön sairaalalta on saatu asiantuntija-artikkeleita yhdistyksen tiedote-lehteen
mm. yläraajojen tekonivelleikkauksista. Lisäksi on sovittu mahdollisuudesta saada heidän
tekeillä olevia yläraajojen tekonivelleikkausoppaita jäsenille jaettavaksi.
Tekonivelyhdistys oli mukana Kampin Nivelrikkoluennolla (yhdessä Reumaliiton ja
Helsingin Reumayhdistyksen kanssa pidetty Kansainvälisen Tules vuosikymmenen luento)
ja Espoon Reumayhdistyksen nivelrikkoillassa. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Hannele
Koponen on yhdistyksen terveyskeskusyhteyshenkilö.
Toiminta

Yhdistyksen tiedotelehteä painettiin keväällä 700 kpl ja syksyllä painos oli 1000 kpl. Lehden
kuvittajana toimi Erja Natunen. Lehden artikkelit saatiin ilmaiseksi ja mainostuloilla pyrittiin
peittämään painatuskulut. Hallituksen jäsenet postittivat lehdet ja liitteinä olleet mainokset
talkoilla. Syksyn lehdessä julistettiin tiedotelehden nimikilpailu. Tiedotteen nimeksi valittiin
eniten ääniä saanut Niveltieto.
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Yhdistyksen verkkosivuja kehitteli Jyrki Laakso, joka rakensi sivuille loppuvuodesta myös
nettikeskustelupalstan, Nivelklubin.
Yhdistyksen tukihenkilö Maija Karjalainen harjoitti tukihenkilötoimintaa. Palveluasiamies
Hannele Koponen pyrki auttamaan jäseniä löytämään ja hakemaan tarvitsemiaan sosiaalija terveydenhuollon palveluja. Hän selvitti myös koko maan leikkausjono- ja
maksusitoumustilannetta. Yhdistyksen jäseniä oli mukana myös HUS:in säästöjä vastaan
pidetyssä mielenosoituksessa ja Hannele Koponen oli mukana antamassa
mielenosoituksessa kerättyä vetoomusta valtiovarainministeri Sauli Niinistölle. Hannele
Koponen ja Maija Karjalainen olivat mukana myös tästä aiheesta pidetyssä
kriisikokouksessa Reumaliitossa.
Yhdistys on perustanut vertaistukiryhmän (Porinatupa) Tampereelle. Helsingissä
kokoontuva pääkaupunkiseudun vertaisryhmä on jatkanut toimintaansa, usein vieraana on
ollut joku alan asiantuntija (esim. dosentti Hannu Pätiälä, ortopedian ja traumatologian
erik.lääkäri Anne Alberty, endoproteesihoitaja Pirkko Kivi). Ryhmät kokoontuvat kerran
kuukaudessa. Tampereen ryhmässä vierailivat mm TMH Seija Telaranta ja
restonomiopiskelijat. Tampereen ryhmän vetäjänä toimi Terttu Pietarinen ja Helsingissä
kokoontuvan ryhmän vetäjänä Leena Koivu. Näihin ryhmiin osallistui vuoden aikana
yhteensä 335 henkilöä. Alustavaa työtä tehtiin vertaisryhmän perustamiseksi mm.
Riihimäelle ja Saloon.
Yhdistyksen puheenjohtaja vastasi internetissä Verkkoklinikassa asiantuntijana maksutta
yleisölle tekoniveliin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi jäsenille jaettiin ja postitettiin Ortonin
potilasoppaita ja mm. Reumasäätiön sairaalan asiantuntija-artikkeleita sekä itse tuotettuja
artikkeleita eri teemoista.
Sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä Tampereella pidettiin yleisöluento
luennoitsijana ortopedi Pekka Halonen aiheista: Nuorten ihmisten lonkkaproteesi ja
Pirkanmaan tekoniveljonot. Syyskokouksen yhteydessä oli Kuopiossa yleisöluento
aiheesta: Oikea-aikaisen hoidon vaikutus nivelreuman ja nivelrikon hoidon ennusteeseen,
kustannuksiin ja potilaan elämänlaatuun. Luennoitsijoina olivat: Kuopion sosiaali- ja
terveysjohtaja Paavo Kaitokari, professori Ilkka Vohlonen (Kuopion Yliopisto), Ortopedi
Juha Lumiaho (KYS) ja reumatologian dosentti Riitta Luosujärvi (KYS).
Hallitus vieraili syyskuussa Heinolan Reumasäätiön sairaalassa. Käynnillä tutustuttiin
sairaalan toimintaan videoesityksen ja kiertokävelyn kautta. Sairaalan ortopedian ylilääkäri
dosentti Eero Belt piti vierailun yhteydessä luennon uusintaleikkauksista ja
luupankkitoiminnasta. Vierailulla keskusteltiin myös yhteistyömahdollisuuksista.
Marraskuussa yhdistys järjesti jäsenilleen viiden vuorokauden tuetun
kuntoutus/virkistysloman kylpylä Hopeaniemessä. Loman vetäjänä toimi yhdistyksen
tukihenkilö Maija Karjalainen. Lomalle osallistui 13 jäsentä. Reumaliiton kautta saadun
Raha-automaattiyhdistyksen tuen lisäksi yhdistys tuki lomaa pienellä summalla.
Yhdistyksemme aloitteesta Haagan ammattikorkeakoulu on järjestänyt tekonivelasiakkaille
oman lämminvesiallasvoimisteluryhmän tiistaisin Vanhalla Viertotiellä.
Jäsenmäärän nopean kasvun takia tulostusmateriaalia tarvitaan yhä enemmän. Tähän
tarpeeseen hankittiin yhdistykselle vähän käytetty lasertulostin.
Yhdistyksen oman esitteen teksti tarkistettiin ja siitä otettiin 5000 kpl painos. Hallituksen
jäsenille hankittiin Tekonivelleikkaus uudistuu -kirjat.
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Tervehdykset
Onnitteluadressilla onniteltiin Suomen Reumaliiton puheenjohtajaa Teuvo Komulaista 60vuotissyntymäpäivän johdosta, sekä Kir-Fix Oy:tä merkkipäivän johdosta.
Edustus

Varapuheenjohtaja Hannele Koponen osallistui Reumaliiton järjestämille
puheenjohtajapäiville Forssassa, Reumaliiton sääntömuutostyöryhmään, Arkipäivän
edunvalvontaryhmään, Kansainvälinen Tules -vuosikymmen tilaisuuteen Hämeenlinnassa,
Palettiprojektin toteuttamiseen, Helsingin kaupungin Liikuntaviraston järjestämään
yhdistystapaamiseen ja Sairaala Ortonin terveydenhuollon koulutuspäiville kouluttajana.
Sen lisäksi hän edusti yhdistystä vuoden aikana myös TV:ssä (Ajankohtainen
Kakkonen/kaksi kertaa, Päivärinta, Nelosen uutiset, Kirvesmiehet), radiossa (Ylen Ykkösen
Presidentin kyselytunti, Kuopion radio) sekä sanoma- ja aikakauslehdissä (Madame ja ET).
Tukihenkilö Maija Karjalaista haastateltiin myös radiossa HUS:n säästöohjelmien tiimoilta,
hän osallistui myös Arkipäivän edunvalvonta-päiville Leena Koivun kanssa, sekä
Reumaliiton Kriisikokouspäiville Hannele Koposen kanssa. Lähes koko hallitus osallistui
Reumaliiton järjestämään jouluseminaariin.

Koulutus
Tukihenkilöiden marraskuussa pidetyille valtakunnallisille neuvottelupäiville osallistuivat
Maija Karjalainen, Leena Koivu, Terttu Pietarinen ja Riitta Hukkanen.
Leena Koivu osallistui Reumaliiton liikuntavastaaville järjestettyyn Curreliikuttajakoulutukseen ja Tules-Samba –ohjaajakurssille.
Tiedotus

Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin jäsentiedotteissa, Reumalehdissä, yhdistyksen nettisivuilla (www.tekonivel.net) ja muussakin lehdistössä. Porinatupa-tiedotuksia on kuultu
Tampereen paikallisradiossa, sekä Kuopion syysluennoista Kuopion radiossa.
Suomen Tekonivelyhdistys ry
Hallitus
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