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Suomen Nivelyhdistys ry
Taustaa
Nivelsairauksia vastaan
Suomen Nivelyhdistys edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten,
mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Aktiivisella ja tehokkaasti
kohdennetulla tiedon jakamisella pyritään myös nivelsairauksien ennaltaehkäisyyn.
Yhdistys palvelee kaikkia nivelsairaita, joiden sairaus voi aiheuttaa
tekonivelleikkauksen tarpeen. Nivelongelmista kärsiviä pyritään lähestymään jo
hyvissä ajoin ennen kuin tekonivelleikkaus on ajankohtainen, jotta ihmiset saisivat
vinkkejä ja välineitä nivelrikkoprosessin hidastamiseen ja ikävien kipuoireiden
lievitykseen. Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on tukea myös leikkaukseen
valmistautuvia ja jo tekonivelen saaneita.

Yhdistyksen organisaatio pidetään hyvin pienenä ja tehokkaana. Yhdistyksen valitsema strategia
muutenkin on hallinnon pitäminen minimissään.
Suomen Nivelyhdistyksen toimintamalli paikallistoiminnan osalta poikkeaa selvästi lähes kaikkien
muiden valtakunnallisten terveysjärjestöjen mallista. Liitto–paikallisyhdistys-mallin sijasta malliksi
on valittu yksi valtakunnallinen yhdistys, jolla oli vuoden lopussa 47 paikallista osastoa ympäri
maata. Näin saadaan vältettyä turhaksi katsottu byrokratian lisääntyminen, jolloin voidaan
keskittyä itse asiaan: kansalaisten nivelterveyden edistämiseen.
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Vuoden 2014 toiminta
Vuoden 2014 toiminnan painopiste oli vahvasti neuvonnassa ja tiedotuksessa. Erityisesti nivelrikon ennaltaehkäisyn
mahdollisuuksista tiedotettiin laajasti mm. avoimien yleisöluentojen, Niveltieto-lehden ja internetin kautta. Yhdistyksen
järjestämillä avoimilla yleisöluennoilla kävi vuoden aikana yli 15 000 kuulijaa ympäri maata. Vertaistukea ja muuta
paikallista toimintaa, kuten liikuntaryhmiä ja paikallisia luentoja jatkettiin valtakunnallisesti 47 paikkakunnalla.
Vuoden 2014 merkittävin saavutus oli yleiskäyttöisen nivelrikko-oppaan jakelu. Opas vastaa valtavan suureen
tarpeeseen saada kansantajuista tietoa nivelrikosta ja sen hoidosta, kuten voidaan havaita yli 1700 tilauksesta, joissa
toimitettiin yli 200 000 opasta etupäässä terveydenhuollon avuksi.
Yhdistyksen uuden ilmeen mukaista uudistusta jatkettiin, ja loppuvuonna uudistetut nettisivut siirtyivät uuteen,
helppoon nivel.ﬁ-osoitteeseen.
Yhdistys jatkoi kasvuaan, vaikka resurssit etenkin perustoiminnan osalta olivat ulkopuolisen rahoituksen vähäisyyden
vuoksi hyvin rajalliset. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 10,3 %, vuoden lopussa jäseniä oli 10 630. Uusia jäseniä
tuli vuoden aikana 2 039, jäsenmaksun maksamattomuuden vuoksi erotettuja ja itse eronneita oli 1 042.
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Yhdistyksen hallinnon toimintamallit pidettiin edelleen äärimmäisen (kustannus)tehokkaina toimintakyky
ja asiantuntijuus säilyttäen. Hallituksen apuna oli lukuisia työryhmiä, joihin kuului sekä hallituksen jäseniä että
ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhdistys työllisti vuoden aikana kaksi täysiaikaista ja neljä osa-aikaista vakituista
työntekijää: toiminnanjohtajan, viestintäpäällikön, tietopäällikon ja kolme aluesuunnittelijaa. Neljä palkkioperustaista
päivystäjää toimi Nivelneuvojina. Kaikki työntekijät tekivät yksinomaan etätyötä hajautetussa virtuaalisessa
toimistossa. Erittäin suuri osa toiminnasta toteutettiin vapaaehtoisvoimin. Maanlaajuisesti yli sadan vakituisen
vapaaehtoistyöntekijän, sekä heidän lisäkseen satojen tilapäisten vapaaehtoisen toimijoiden ahkera työpanos oli
korvaamattoman arvokas lisä yhdistyksen toimintaan.
Yhteistyö erityisesti muiden tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen kanssa jatkui vahvana sekä paikallistasolla että
valtakunnallisesti.
Taloudellisesti vuosi 2014 oli haastava. Vaikka nivelrikko-oppaiden RAY-rahoitus loppuikin, jatkoimme niiden
toimittamista veloituksetta terveydenhuollon yksiköille loppuvuoden ajan. Kasvaneen toiminnan vaatima lisätyövoima
ja vuoden aikana toteutetut, kertaluokkaiset toimet vaikuttivat osaltaan talouteen, jota eivät riittäneet paikkaamaan
lisääntyneet jäsen- ja kannatusmaksutulot yhdessä lisääntyneiden loma- ja tuotemyyntitulojen kanssakaan.
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TOIMINTA-AJATUS
Nivelsairauksia vastaan

Suomen
Nivelyhdistys ry

Suomen Nivelyhdistys edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten,
mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Aktiivisella ja
tehokkaasti kohdennetulla tiedon jakamisella pyritään myös
nivelsairauksien ennaltaehkäisyyn.

VISIO
Vähemmän nivelsairauksia, enemmän toimintakykyä

Strategia
2013-2018

Suomen Nivelyhdistys on luotettava nivelterveyden asiantuntija.
Yhteistyössä julkisen terveydenhuollon ja muiden asiantuntijoiden
kanssa yhdistyksen toiminta tuottaa merkittäviä tuloksia:
 nivelrikko kehittyy yhä harvemmin toimintakykyä heikentäväksi
sairaudeksi
 nivelrikkoon jo sairastuneiden ihmisten työ- ja toimintakyky säilyy
 tekonivelleikkauksien tarve vähenee
Päättäjät ovat tulevaisuudessa nykyistä vahvemmin tietoisia
nivelsairauksien vaikutuksista kansanterveyteen ja -talouteen.
Julkisessa terveydenhuollossa vakiintuu tule-hoitajien (tuki- ja
liikuntaelinterveyteen keskittyvien hoitajien) toiminta.

TOIMINTASTRATEGIA
Tietoa, tukea ja toimintakykyä

Suomen Nivelyhdistys on

Avoin
Aktiivinen
Asiantunteva
Tasa-arvoinen
Yhteistyökykyinen

Toimimme nivelsairauksiin sairastuneiden asialla
Tiedotuksen keinoin
 lisäämällä kansalaisten niveltietoutta
 tiedottamalla aktiivisesti eri hoitomuodoista, niiden kehitysaskelista
ja tuloksista
 kannustamalla työikäisiä hidastamaan nivelsairauksien etenemistä
yhteistyössä työterveysasemien kanssa erityisesti
työterveyshoitajien ja -lääkäreiden nivelrikkotietoutta lisäämällä
 toteuttamalla erityisesti ikääntyville suunnattua tiedotusta
 tuottamalla neljä kertaa vuodessa Niveltieto-lehteä
 ylläpitämällä oikeaa tietoa sisältävää internetsivustoa
 tiedottamalla aktiivisesti sosiaalisen median kautta
Vertaistuen ja liikunnan keinoin
 täydentämällä maanlaajuista vertaistukiverkostoa, joka helpottaa
nivelsairaiden arjessa jaksamista ja aktivoi itsehoitoon
 edistämällä paikallisten liikuntaryhmien muodostumista
 madaltamalla kansalaisten kynnystä osallistua liikuntatoimintaan
 ottamalla nuorten tukihenkilöt osaksi paikallisosastojen toimintaa
 toteuttamalla ikääntyville suunnattua liikunta- ja
vertaistukitoimintaa toimintakyvyn säilyttämiseksi
Edistämme nivelsairauksien ennaltaehkäisyä
 lisäämällä kansalaisten tietoa erityisesti nivelrikon
ennaltaehkäisykeinoista
 kannustamalla työikäisiä ennaltaehkäisemään nivelsairauksia
yhteistyössä työterveysasemien kanssa
Toimimme yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
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Tiedotus – Luennot
Vuoden 2014 merkittävimmät resurssipanostukset kohdennettiin nivelrikon ennaltaehkäisyn ja hoidon
tiedotukseen. Ennaltaehkäisyn ja itsehoidon tiedotus on sekä kansantalouden että sairastavan yksilön kannalta
erittäin tehokasta ja tuottavaa. Vuonna 2005 tehdyn ja vuonna 2009 toistetun tutkimuksen mukaan peräti 67 %
nivelrikkoa sairastavista katsoo, ettei julkinen terveydenhuolto ota heidän sairauttaan tosissaan. Tämä heijastaa
selvästi sitä tosiasiaa, että terveydenhuollon sijasta julkiset palvelut pystyvät pääosin vain sairauksien hoitoon
ennaltaehkäisyn jäädessä lähes kokonaan muiden tahojen harteille. Nivelrikon yhteiskunnalle aiheuttamista miljardin
euron vuotuisista kustannuksista merkittävä osa olisi vältettävissä ennaltaehkäisyllä.
Ennaltaehkäisytiedotuksemme pääkeinoina olivat
avoimet yleisöluennot, joilla tietoa antoivat
yhdistyksen omat ja muut alan parhaat asiantuntijat.
Ennaltaehkäisytiedotukseen käytettävissä olevat
taloudelliset resurssit olivat etenkin saavutettuun
kansanterveyshyötyyn nähden aivan liian pienet.
Asia koskee niin laajoja kansanpiirejä, että on
välttämätöntä käyttää satojen istumapaikkojen
luentosaleja, jotka ovat kalliita, kuten myös lehtiilmoitukset. Siksi luentojen rahoittajiksi tarvitaan
ulkopuolisia kaupallisia tahoja. Yleinen taloustilanne
on vähentänyt tätä yhteistyötä, joten luentoja ei
ole pystytty toteuttamaan läheskään tarpeellista ja
toivottua määrää.
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Haastava taloustilanne esti todella suurien luentojen järjestämisen, mutta silti pääosin kumppaneiden rahoituksen
avulla järjestettiin 34 luentoa, joihin osallistui yhteensä noin 9 500 kuulijaa. Yksittäisiä yhdistyksen paikallisten
osastojen järjestämiä luentoja oli yhteensä 136, kuulijoita niillä yli 6 000. Luennot keskitettiin keskisuurille
paikkakunnille, joilla tiedon tarjonta on hyvin vähäistä. Luennot olivat äärimmäisen suosittuja, ja monilla paikkakunnilla
tehtiin kaikkien aikojen luentoyleisöennätykset. Sekä luentojen että kuulijoiden määrässä tavoitettiin uudet ennätykset:
yhteensä 170 luennolle osallistui 15 594 kuulijaa.
Luennot saivat hyvin positiivisen vastaanoton myös kyselytutkiimuksen mukaan. 98,6 % oli tyytyväisiä luentoon, ja
93,3 % koki saaneensa luennolta kannustusta itsehoitoon. 95,6 % piti luentoa hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä.

Lahden Sibeliustaloon kokoontui huhtikuussa lähes 450 kuulijaa
seuraamaan puheenjohtaja Esko Kaartisen nivelrikkoluentoa.
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Tiedotus – Niveltieto
Yhdistyksen jäsenlehti Niveltieto ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Lehteä jaettiin jäsenien ja vuosikertatilaajien
lisäksi ilmoittaville kumppaneille sekä artikkeleiden kirjoittajille ja muille lehden avustajille. Aiemmin ilmestyneitä
numeroita myytiin irtonumeroina ja vuosikertapaketteina internetissä, lehdessä olevan tilauskaavakkeen kautta ja
luennoilla. Lehden levikki kasvoi edelleen kovaa vauhtia: 11,1 % lisäys nosti levikin 12 698 kappaleeseen.
Aina tuorein numero oli irtonumeromyynnissä sadoissa Rautakirjan lehtipisteissä ympäri maata. Vuoden aikana
toteutettiin lehtipistemyynnin tueksi kaksi mainoskampanjaa iltapäivälehdissä. Toisen kampanjan aikana lehdelle oli
ostettu näkyvyyttä myös S-ryhmän lehtipisteissä ja R-kioskeilla. Lehtipistemyynti nousi lähes tuplaksi 4 470 lehteen.
Niveltietoja painettiin yhteensä 62 200 kappaletta. Lehden toimittamisesta vastasi lehtityöryhmä, päätoimittajana
toimi Jyrki Laakso ja toimittajana Katri Kovasiipi. Artikkeleiden kirjoittajina ja lähteinä toimivat alan huippuasiantuntijat
professoreista nuoriin tutkijoihin. Vuoden aikana lehdessä julkaistiin 62 asiantuntija-artikkelia.

Niveltieto ilmestyi helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.
Marraskuun lehti oli 68-sivuinen jättinumero, kun normaalisti Niveltieto on 52-sivuinen.
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Tiedotus – Verkkopalvelut
Yhdistyksen verkkosivujen kehittämistä jatkettiin. Uudistetut sivut siirrettiin loppuvuonna uuteen osoitteeseen
www.nivel.ﬁ. Nivel.ﬁ on edelleen selkeästi laajin suomenkielinen nivelsairauksiin keskittynyt internetpalvelu.
Verkkopalvelussa on nivelsairauksien ja niiden ennaltaehkäisyyn liittyvien perusohjeiden lisäksi mm. yli sadan
oppaan ja artikkelin tietopankki, ainut keskitetty alan uutispalvelu sekä runsaasti tietoa paikallistoiminnasta.
Verkkopalvelu koostuu noin 350 sivun tietosisällöstä. Lisää tietoa löytyy nivelopas.ﬁ-sivuilta.
Sivuilla vieraili vuoden aikana yhteensä 366 853 eri kävijää, jotka katsoivat yhteensä 3 785 113 sivua ja tekivät
yli 16 miljoonaa sivulatausta. Keskimääräinen yhden käyntikerran katsottujen sivujen määrä oli huikea 5,3. Tällä
mittarilla sivujen kiinnostavuus oli noin nelinkertainen keskimääräisiin internetsivuihin verrattuna!
Katsottuja nettisivuja vuodessa

Yksittäisiä nettikävijöitä vuodessa
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Virtuaalinen vertaistukiryhmä, keskustelupalsta Nivelklubi, kasvoi entistäkin suositummaksi. Vuoden lopussa
rekisteröityneitä käyttäjiä oli noin 4 500 ja viestejä yli 50 000. Yhdistyksen sisäinen keskusteluryhmä Foorumi jatkoi
toimintaansa aktiivisena tiedon välittäjänä vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteisenä kanavana.
Sosiaalisessa mediassa yhdistys sai näkyvyyttä etenkin Facebookin kautta.
Vuonna 2014 tuotimme yhteistyössä Sitran kanssa internetissä toimivan Nivelrikkopelin (www.nivelpeli.ﬁ). Pelin
tavoitteena on tuoda nivelrikko tietoon myös niille kohderyhmille, jotka eivät vielä ole huomanneet niveliensä
olemassaoloa, eli ne eivät ole vielä oireilleet. Peliä voivat hyödyntää myös oppilaitokset.
Nivelalan tuoreimmista kuulumisista ja toiminnastamme kiinnostuneille lähetimme vuoden aikana 82 uutiskirjettä.
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Tiedotus – Muu tiedotus
Vuoden 2014 merkittävin tiedotustapahtuma oli vuonna 2013 tehdyn nivelrikko-oppaan käyttöönotto ja jakelun
järjestäminen. Oppaita toimitettiin ensisijaisesti terveydenhuoltoon yli 1700 osoitteeseen yhteensä yli 200 000
kappaletta. Oppaasta tehty verkkosivusto www.nivelopas.ﬁ tuli myös hyvin suosituksi, vaikka suuri osa nivelrikkoisista
ei käytä verkkopalveluita.
Yhdistyksen toimintaa esiteltiin suurelle yleisölle eri puolilla maata erilaisilla messuilla ja vastaavissa tapahtumissa.
Nivelyhdistyksen edustajia pyydettiin myös esiintyjiksi muiden yhdistysten (mm. eläkeläisyhdistysten) tilaisuuksiin.
Tiedotusvälineet huomioivat kiitettävästi sekä yhdistyksen perustiedotuksen että paikallisten osastojen toiminnan.
Monet valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset mediat käyttivät yhdistystä tietolähteenään sekä nivelongelmien
yleistietojen että vertaistukitoiminnan suhteen. Paikallistoiminnastamme kirjoittivat kymmenet alueelliset ja paikalliset
lehdet. Erityisen paljon huomiota saivat yhdistyksen paikallisosastojen käynnistämät vertaistuki- ja liikuntaryhmät
sekä nivelrikko-opas. Yhdistyksestä ja sen toiminnasta kerrottiin ainakin 42 lehtiartikkelissa ja muutamissa radioja televisio-ohjelmissa. Yhdistys toimi lukuisien lehtiartikkelien tietolähteenä ja auttoi toimittajia haastateltavien
löytämisessä.
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Neuvonta
Yhdistyksen oma Nivelneuvonta jatkuu edelleen. Palvelevaan neuvontapuhelimeen vastaavat vapaaehtoistyötä
tekevät asiantuntijat, joilla on vankkaa omaa, kokemusperäistä tietoa nivelongelmista. Nivelneuvonnan
palvelunumero on soittajille maksuton tasa-arvon saavuttamiseksi. Maksuttomuuden mahdollistaa ulkopuolinen
tukija. Vuonna 2014 päivystäjiä ja viikoittaisia päivystysaikoja oli viisi: kolme terveydenhuollon kysymyksille, yksi
sosiaalihuollon kysymyksille ja yksi etuusneuvontaan. Lisäksi kysymyksiä oli mahdollista jättää myös sähköpostin
kautta. Yhdistyksellä oli myös vapaaehtoisvoimin toimivat palveluasiamies, tukihenkilö, potilasvahinkoasiamies,
kuntoutusasiamies ja sosiaaliturvan erityisasiantuntija. Heille tuli yhteensä satoja yhteydenottoja. Vuoden aikana
vastattiin 2265 yhteydenottoon.

Nivelneuvonta
0800 05252
Terveydenhuollon neuvonta
• maanantaisin klo 19–21
• tiistaisin klo 10–12
• torstaisin klo 18–20

Sosiaalihuollon neuvonta
• tiistaisin klo 15–17

Etuusneuvonta

• maanantaisin klo 16–18
Vapaaehtoistyötä tekevät asiantuntijat vastaavat nivelaiheisiinkysymyksiin,antavatkokemusperäistätietoaja
tukea sekä ohjaavat apua tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Tukihenkilö

050 5252 094
Tukihenkilömmeauttaa,kunnivelasiataskarruttavat ja painavat.

Puhelut ovat
ilmaisia
soittajille!

Palveluasiamies

050 5252 097
Palveluasiamiehemmeauttaayhteiskunnanpalveluiden käyttämisessä.

Sosiaaliasiantuntija

050 5252 244
Sosiaaliturvanasiantuntijammetietää”kaiken”sinullekuuluvistatuistajaetuuksistajaneuvooniiden hakemisessa.

Potilasvahinkoasiamies

050 528 8791
Asiamiehemmeauttaahakemaanasianmukaista
korvausta potilasvahingoista.
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Vapaaehtoistoiminta
Suomen Nivelyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan ydin ovat eri puolella maata toimivat paikalliset osastot, joita toimi
vuoden lopussa 47 paikkakunnalla. Paikkakuntakartta on sivulla 19. Yhdistyksen paikallistoimintaan valitsema
toimintamalli on byrokratian minimiin vähentävä malli, jossa valtakunnallisella yhdistyksellä on paikallisia ja alueellisia
osastoja, mutta ei paikallisia yhdistyksiä.
Nivelrikkoisten vertaistukiverkostossa oli kehittämisprojektin päättyessä vuonna 2010 yli 50 paikkakuntaa. Projektin
jälkeen vapaaehtoistoiminnan tuki jäi jäsenmaksuilla katettavaksi, jolloin tukiresurssit olivat hyvin rajalliset. Sen
seurauksena toimintapaikkakuntien määrä laski, eikä se ole vieläkään noussut lähellekään tarpeen vaatimaa määrää.
Vähäisten taloudellisten resurssien vuoksi emme ole voineet antaa riittävää tukea vapaaehtoisille vertaistukiryhmien
ohjaajille.
Paikallisten osastojen vapaaehtoisohjaajien järjestämien vertaistukiryhmien tapaamisissa oli useimmiten
vieraana joku alan asiantuntija. Ryhmät kokoontuivat yleensä kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.
Nivelpiiri-vertaistukiryhmät kokoontuivat yhteensä 455 kertaa, kävijöitä oli yhteensä 8 057. Nivelpiirit järjestivät
myös 136 kaikille avointa nivelaiheista yleisöluentoa, jotka keräsivät kaikkiaan 6 118 hengen kuulijakunnan.
Vapaaehtoisemme kävivät myös pitämässä kymmenille muille järjestöille luentoja heidän tilaisuuksissaan. Luentojen
aiheista ylivoimaisesti suosituin oli nivelrikon itsehoito, joka koskettaa lähes kaikkia ”järjestöikäisiä” ihmisiä.
Paikallistoimintapaikkakunnat

Paikallistoiminnan osallistujamäärät
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Paikalliset liikuntaryhmät olivat suosittuja. Vuoden aikana nivelpiirien järjestämissä liikuntaryhmissä eri puolilla maata
oli yhteensä 11 014 käyntiä. Suosituimpia olivat nivelongelmaisille hyvin sopivat, ohjatut lämminvesiallasryhmät.
Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöihin kuuluivat 122 vertaisohjaajaa (katso sivu 18) ja kymmeniä muita
vapaaehtoistyöntekijöitä: hallitus ja sen työryhmien jäsenet, jäsenasioiden ja tilausten hoitaja, toimistosihteeri,
postittajat, tukihenkilö, palveluasiamies, kuntoutusasiamies, potilasvahinkoasiamies ja sosiaaliasiantuntija.

Marraskuussa pidettiin syyskokouksen jälkeen vapaaehtoistoimijoille seminaari, jossa käytiin läpi monia vapaaehtoistyössä tärkeitä “työkaluja”. Kuvassa tietopäällikkö Arja Hakala opastaa yhdistyksen sovelluksiin.
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Liike on parasta lääkettä,
niinpä nivelpiirit pitivät ihmiset
liikkeellä mahdollisuuksiensa
mukaan. Kuvassa Hyvinkään
nivelpiirin retkellä syksyisellä
Petkelsuolla.
Liikunta ei katsoa ikää:
vanhimmat retkeläiset olivat
89-vuotias mies ja hänen
86-vuotias vaimonsa.
Kuvaaja Timo Tuomainen
Hyvinkään Ladusta

Nivelpiireissä jaettiin tietoa ja
vertaistukea. Kuvassa Kiuruveden nivelpiiriläiset saavat
tietoa vierailevalta asiantuntijalta. Nivelpiireissä vieraili
usein asiantuntijoita alustamassa piiriläisiä kiinnostavista
aiheista.

Kiuruveden nivelpiirissä harrastettiin myös monenlaista
liikuntaa. Kuvassa keilakeho
valmistautuu tiukkaan kisailuun. Keilatessa saa lähes
huomaamattaan runsaan
annoksen liikuntaa.
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Edunvalvonta
Yhdistyksen edunvalvonnan tarkoituksena on edistää ei-leikkauksellisia hoitomuotoja, niveltä säästävien
toimenpiteiden ja tekonivelleikkausten saatavuutta ja alueellista tasa-arvoa sekä työskennellä hoidon laadun,
seurannan ja kuntoutuksen parantamiseksi.
Yhdistyksen edunvalvonta painottui vuonna 2014 yhteistyöhön tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen keskusjärjestön
Suomen Tule ry:n ja muiden tule-järjestöjen kanssa. Yhdistys oli yksi tule-järjestöjen yhteisen Vastaisku vaivoille
-luentosarjan järjestäjistä ja vastasi kevätkaudella luentojen koordinoinnista sekä mediayhteyksistä alihankintatyönä.
Yhdistys osallistui myös Kansallisen TULE-ohjelman toteuttamiseen. Yhdistyksellä oli kaksi edustajaa Suomen Tule
ry:n hallituksessa: toiminnanjohtaja Jyrki Laakso II varapuheenjohtajana ja puheenjohtaja Esko Kaartinen hallituksen
jäsenenä.
Yhdistyksen tiedotuksen avulla saatiin erityisesti nivelrikkoon liittyviä ongelmia tuotua valtakunnalliseen
tiedonvälitykseen lukuisten medioiden kautta. Myös paikalliset ja alueelliset mediat huomioivat aiheita kiitettävästi.
Tarkempia tietoja näistä voi lukea Tiedotus-osiosta sivulta 7 alkaen.
Hallituksen asettama edunvalvontatyöryhmä seurasi nivelrikkoisten ja tekonivelleikattujen hoidon toteutumista
tiedottaen tilanteesta sekä internetin että lehdistön kautta.
Yhdistyksen sosiaaliturvan erityisasiantuntija osallistui aktiivisesti sosiaaliturvan edistämiseen valtakunnallisesti ja
paikallisesti, kuin myös jäsenien henkilökohtaisiin kysymyksiin vastaten.
Yhdistyksen edustajat olivat mukana luomassa ja päivittämässä järjestöjen yhteistä Sosiaaliturvaopasta.

Muu toiminta
Jäsenille jaettiin ja postitettiin omien ohjeiden lisäksi kumppaneiden tuottamia potilasoppaita ja -ohjeita sekä
artikkelikopioita aiemmin ilmestyneistä lehdistämme. Erilaisia jaettavia oppaita, ohjeita ja artikkeleita oli vuoden
lopussa yli 130. Etenkin oppailla olisi ollut paljon kysyntää luentotilaisuuksien lisäksi myös muissa tule-järjestöissä ja
esimerkiksi eläkeläisjärjestöissä, joiden jäsenistöstä hyvin suuri osa on nivelrikkoisia. Oppaita ei kuitenkaan riittänyt
toimitettavaksi kuin yksittäiskappaleina jäsenille.
Yhdistys avusti monien oppaiden ja artikkeleiden teossa kumppaneita toimien tietolähteenä ja asiantuntijana. Moniin
oppaisiin myös sisällytettiin yhdistyksen esittely ja yhteystiedot, jotta nivelsairaat saavat kokonaisvaltaista palvelua.
Yhdistys osallistui Kokemuskoulutustoimintaan. Yhdistyksen edustajat toimivat myös neljässä alueellisessa ja
valtakunnallisessa ohjausryhmässä.
Yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa järjestettiin vuoden aikana 8 tuettua lomaa. Lomille osallistui yhteensä yli 200
henkeä. Lähes kaikilla lomilla oli ryhmän vetäjänä yhdistyksen vapaaehtoisohjaaja. Vapaaehtoisien ansiosta saatiin
lisättyä lomien nivelaiheista tietosisältöä ja tuotua lomalaisille vertaistukea sekä tietoa paikallisista toimintaryhmistä.
Yhteistyössä lomapaikkojen kanssa järjestettiin useita kokonaan omakustanteisia tietopainotteisia Nivellomia,
joille osallistui suuri joukko yhdistyksen jäseniä. Yhteistyössä Pajulahden urheiluopiston kanssa järjestettiin useita
liikuntapainotteisia Nivelkursseja. Vuoden aikana yhteistyökumppanimme järjestivät jäsenistöllemme myös viisi
ulkomaista Nivellomaa, joihin yhdistyksen omat ohjaajat toivat oman panoksensa liikunnan ja niveltietouden parissa.
Näille lomille osallistui noin 200 yhdistyksen jäsentä.
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Yhteistyötahot
Kumppaneiltaan yhdistys sai mm. jäsenistölle jaettavia oppaita, artikkeleita Niveltietoon ja maksullisia mainoksia.
Yhteistyötä muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa jatkettiin, tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat
Nivelrikkotutkijoiden yhdistys FOARS, Suomen Endoproteesihoitajat ry, Suomen Tule ry, Suomen Selkäliitto ry,
Psoriasisliitto ry, Luustoliitto ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, SoveLi ry ja Suomen Apteekkariliitto.
Yhteistyö muiden tule-järjestöjen kanssa oli vilkasta ja monipuolista. Yhteisten tiedotus- ja
edunvalvontaponnistelujen lisäksi toteutettiin useita yhteisiä toimintoja etenkin Selkäliiton ja Luustoliiton kanssa.
Suomen Tule ry:n liikkeelle laittama RAY-tuettu Vastaisku vaivoille -luentosarja toi ympäri maata 42 luentoa, joista 7 oli
Nivelyhdistyksen järjestämiä.
Niveltietoon saatiin asiantuntija-artikkeleita laajasti sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon puolelta.
Suomen nivelrikkotutkijoiden yhdistys (Finnish Osteoarthritis Research Society, FOARS) myönsi 1000
euron arvoisen Niveltieto-palkinnon FT Hannu Karjalaiselle tunnustuksena ansiokkaasta nivelrikkoa käsittelevästä
väitöskirjatyöstä. Karjalaisen väitös käsitteli erilaisten kuormitustekijöiden vaikutusta rusto- ja luusolujen
geenitoimintaan. Niveltieto-palkinto jaettiin toisen kerran, palkintosumman lahjoitti Suomen Nivelyhdistys. Ehdolla
palkinnon saajaksi oli kolme vuonna 2014 julkaistua nivelrikkotutkimusta edistävää väitöskirjaa.

Suomen Nivelrikkotutkijoiden yhdistyksen puheenjohtaja Jari Arokoski (vasemmalla) ja Suomen Nivelyhdistyksen
toiminnanjohtaja Jyrki Laakso (oikealla) luovuttivat Hannu Karjalaiselle Niveltieto-palkinnon.
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Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin Lahdessa 5.4.2014 ja syyskokous Helsingissä 15.11.2014. Kevätkokoukseen osallistui 31 ja
syyskokoukseen 52 jäsentä.
Syyskokouksen yhteydessä pidettiin vertaistukiseminaari, jossa niin uudet kuin pitempään toiminnassa olleet
alaosastojen vertaisohjaajat saivat koulutusta ja virkistystä vapaaehtoistyössänsä jaksamiseen.

Hallitus ja hallinto
Hallitus kokoontui 8 kertaa. Hallitukseen kuuluivat varsinaiset jäsenet Esko Kaartinen (puheenjohtaja), Eero
Oikarinen (varapuheenjohtaja), Raija Malmivaara (sihteeri), Marja Eronen, Heikki Multaharju, Eira Mäkitalo, Raija
Rapo, Sirpa Teikari ja Onneli Wäck sekä varajäsenet Leena Jauhiainen ja Anneli Järvinen-Paananen. Yhdistyksen
toiminnanjohtajana toimi Jyrki Laakso.
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa kaksi kokoaikaista ja neljä osa-aikaista vakituista työntekijää. Tuntipalkkaista
päivystystyötä teki neljä henkilöä. Vakituisia vapaaehtoistyöntekijöitä toimi yli sata ympäri maata, lisäksi satojen
vapaaehtoisten joukko oli mukana toiminnassa muuten.
Yhdistyksen toimintaorganisaatio pidettiin mahdollisimman pienenä ja kustannustehokkaana, vaikka se edellyttikin
henkilöresurssien maksimaalista hyväksikäyttöä.
Kaikki yhdistyksen työntekijät tekivät yksinomaan etätyötä virtuaalisessa hajautetussa toimistossa. Yhdistyksellä oli
vuokrattuna työ- ja varastotiloja Loviisassa, Jyväskylässä ja Tampereella.

Toimihenkilöt 31.12.2014

Hallituksen työryhmät 2014

Työntekijät

Avustustyöryhmä
Jyrki Laakso
Raija Malmivaara
Sirpa Teikari
Kirsti Silván
Onneli Wäck, koollekutsuja

Kuukausipalkkaiset
Jyrki Laakso, toiminnanjohtaja
Katri Kovasiipi, viestintäpäällikkö
Arja Hakala, tietopäällikkö
Rauni Janhunen, aluesuunnittelija
Mirja Kaartinen, aluesuunnittelija
Anna-Liisa Kemi, aluesuunnittelija
Tuntipalkkaiset
Anja Karjalainen
Maija Karjalainen
Eira Mäkitalo
Liisa Vatanen

Vapaaehtoiset toimihenkilöt
Marja Eronen, sosiaaliturvan erityisasiantuntija
Arto Hyvönen, lomavastaava
Leena Jauhiainen, lomavastaava
Anja Karjalainen, palveluasiamies
Maija Karjalainen, tukihenkilö
Heikki Multaharju, kuntoutusasiamies
Heikki Multaharju, potilasvahinkoasiamies
Eira Mäkitalo, tukihenkilö
Liisa Vatanen, jäsenasioiden hoitaja

Edunvalvontatyöryhmä
Marja Eronen, koollekutsuja
Maija Karjalainen
Heikki Multaharju
Eira Mäkitalo
Eero Oikarinen
Sirpa Teikari
Henkilöstötyöryhmä
Esko Kaartinen
Jyrki Laakso
Raija Malmivaara, koollekutsuja
Lehtityöryhmä
Esko Kaartinen
Katri Kovasiipi
Jyrki Laakso, koollekutsuja
Liisa Vatanen
Liikuntatyöryhmä
Arto Hyvönen
Leena Jauhiainen, koollekutsuja
Heikki Multaharju
Raija Rapo
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Lomatyöryhmä
Arto Hyvönen
Leena Jauhiainen, koollekutsuja
Paikallistoimintatyöryhmä
Arja Hakala, koollekutsuja
Rauni Janhunen
Mirja Kaartinen
Anna-Liisa Kemi
Raija Malmivaara, koollekutsuja
Taloushallintotyöryhmä
Esko Kaartinen
Jyrki Laakso
Raija Malmivaara, koollekutsuja
Sääntötyöryhmä
Esko Kaartinen
Eero Oikarinen, koollekutsuja
Jyrki Laakso
Sirpa Teikari
Tiedotustyöryhmä
Katri Kovasiipi, koollekutsuja
Jyrki Laakso

Vuosikertomus 2014
Talous
Yhdistys hankki/sai varoja seuraavista kohteista:
•
jäsenmaksut henkilö- ja yhteisöjäseniltä
•
kannatusmaksut jäseniltä
•
Niveltiedossa julkaistut mainokset
•
Niveltiedon tilaus- ja irtonumeromyynti
•
korttien, paitojen, keräilykansioiden, kirjojen ja tallenteiden myynti
•
arpajaiset
•
lomatuotot
•
alihankintatyöt
•
Nivelneuvonnan tuki kumppanilta
•
avustukset kunnilta
•
RAY:n yleisavustus
•
RAY:n projektiavustus nivelrikko-oppaan tuottamiseen
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Juha Lindholm, HTM.
Vuonna 2014 yhdistyksen tappiollinen tulos merkitsi sitä, että kaikki aiempien vuosien aikana kerätyt puskurivarat
tulivat käytetyksi. Merkittävimpinä syinä tappioon olivat nivelrikko-oppaiden toimituksien jatkaminen omalla
kustannuksella RAY-avustuksen loputtua, vajaan yhden hengen työpanoksella lisääntyneet henkilöstökulut,
pienentyneet avustustuotot, pienentyneet lehtien irtonumeromyyntituotot sekä muutama kertaluokkainen
kustannuserä, kuten nettisivujen uudistus ja uudet jäsenkorttilomakkeet. Suurempia menoja eivät riittäneet
paikkaamaan lisääntyneet jäsen- ja kannatusmaksutuotot, arpajaistuotot sekä lomatuotot. Valtaosaltaan
jäsenmaksurahoitukseen perustuvalla taloudella nykyisen laajuisen ja laatuisen toiminnan ylläpito on erittäin
haastavaa ja edellyttää suurta venymistä sekä työntekijöiltä että vapaaehtoistoimijoilta.
Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus on pitkällä aikajänteellä riippuvainen kaupallisten ja ei-kaupallisten
kumppaneiden tuesta, mikä ei ole kestävä ratkaisu. Erityisesti ennaltaehkäisyyn painottuvalla tiedotuksella on
hyvin suuri merkitys myös kansantaloudelle. Julkinen terveydenhuolto ei pysty vastaamaan tähän tarpeeseen,
joten kolmannen sektorin toimijoiden rahoitusta tulisi lisätä. Nivelyhdistyksen pieni ja kevyt organisaatio on hyvin
kustannustehokas toimija tällä sektorilla.
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Vertaisohjaajat 2014
Seija Antikainen, Eno
Salme Eskelinen, Eno
Leena Kukkonen, Eno
Pirjo Rautiainen, Eno
Kaarina Honkasalo, Espoo
Kaarina Lemmetty, Espoo
Kirsti Silván, Espoo
Mirja Luuppala, Forssa
Riitta Rantala Forssa
Eeva Suojanen, Forssa
Eija Mansikka-Knapp, Heinola
Tarja Juoksukangas, Heinola
Marja-Liisa Enden, Heinola
Irja Eskola, Heinola
Salli Pennanen, Heinola
Liisa Rantanen, Heinola
Aulis Tammisto, Heinola
Martta Tammisto, Heinola
Aarre Ylönen, Heinola
Eila Huhtamäki, Helsinki
Jorma Karhu Helsinki
Maija Karjalainen Helsinki
Heikki Multaharju, Helsinki
Marita Sarkula, Helsinki
Tarja Tauriainen, Hyvinkää
Anneli Järvinen-Paananen, Hämeenkyrö
Aino Matikainen, Hämeenlinna
Anita Aura, Hämeenkyrö
Anneli Huhtakangas, Ilmajoki
Leena Mykkänen, Imatra
Tuula Seppänen, Imatra
Leena Rautio, Janakkala
Aino Lehtonen, Joensuu
Aija Vartiainen, Joensuu
Kyllikki Klemm, Juva
Irja Pasanen, Juva
Raili Petäjä, Juva
Asta Höglund, Jyväskylä
Helena Kokkonen, Jyväskylä
Raija Malmivaara, Jyväskylä
Riitta Hukkanen, Kaarina ja Salo
Pirkko Rytinki, Kaarina
Martti Hyrkäs, Kajaani
Eila Kujanpää, Kauhajoki
Eila Kuuttinen, Kauhajoki
Anja Karjalainen, Keski-Uusimaa
Tapani Karjalainen, Keski-Uusimaa
Sirpa Teikari, Keski-Uusimaa
Kaija Asunmaa, Keuruu
Arja Kuisma, Keuruu
Arto Hyvönen, Kiuruvesi
Leena Jauhiainen, Kiuruvesi
Elisa Kangaskokko, Kiuruvesi
Marja Pennanen, Kiuruvesi
Eero Pietikäinen, Kiuruvesi
Ritva Rönkkö, Kiuruvesi
Heikki Tikkanen, Kiuruvesi
Helmi Väyrynen, Kiuruvesi
Ritva Wacklin, Kokkola
Leena Wargh, Kokkola
Sirpa Leinonen, Kotka

Onneli Wäck, Kotka
Irmeli Galkin, Kouvola
Raija Rapo, Kuopio
Sirpa Jokinen, Lahti
Pirjo Kirjola, Lahti
Raili Korhonen, Lahti
Leena Orkomies, Lahti
Sinikka Puolanne, Lahti
Timo Sorri, Lahti
Elisa Teerinen, Lahti
Mervi Piippo, Lappeenranta
Seija Värtö. Lappeenranta
Sylvi Ikonen, Lieksa
Aino Mitrunen, Lieksa
Marja-Liisa Niittumäki, Loimaa
Pirkko Tiitinen, Loviisa
Elisa Tossavainen, Mikkeli
Liisa Kovanen, Mikkeli
Pia Vuorio, Naantali-Raisio
Arja Hakala, Oulu
Arja Juutinen, Oulu
Anna-Liisa Kemi, Oulu
Katariina Sulasalmi, Oulainen
Anni Jylkkä, Oulainen
Asta Lindholm, Parainen
Vuokko Lehto, Pieksämäki
Marja-Liisa Leikas, Pieksämäki
Leena Tornberg, Pieksämäki
Irma Anttila, Pori
Pekka Lind, Pori
Sirpa Pirttimaa, Porvoo
Marja-Liisa Riekkinen, Porvoo
Riitta Virkki-Korhonen, Porvoo
Ritva Hietasola, Riihimäki
Liisa Kauhanen, Riihimäki
Pirkko Salunen, Riihimäki
Lea Ahlvik, Rovaniemi
Sirkka Visuri, Salo
Eira Mäkitalo. Sastamala
Pertti Mäkitalo, Sastamala
Maiju Kauraniemi, Seinäjoki
Marja-Liisa Tapaninen, Suonenjoki
Suvi Kahilainen, Suonenjoki
Seija Paananen, Suonenjoki
Veera Kutinlahti, Tampere
Marja Sillman, Tampere
Marja Rajala, Tampere
Leena Kojonen, Vaasa
Reetta Ranta, Vaasa
Heli Järviö, Vaasa
Helmi Alava, Valkeakoski
Merja Jokinen, Valkeakoski
Anja Pösö, Valkeakoski
Riitta Salo, Valkeakoski
Ritva Veijalainen, Valkeakoski
Pentti Härkönen, Vantaa
Jukka Vihersaari, Vantaa
Eevastiina Päivärinne, Vantaa
Rauni Janhunen, Varkaus
Manna Rissanen, Varkaus
Kaarina Maliniemi, Varkaus
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