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Kansikuva:
Puheenjohtaja Esko Kaartinen luennoi nivelrikosta Lappeenrannassa - jälleen kerran täydelle salille.
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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 51 paikallista osastoa ympäri
maata. Näin saadaan vältettyä turhaksi katsottu byrokratian lisääntyminen, jolloin voidaan
keskittyä itse asiaan: kansalaisten nivelterveyden edistämiseen.
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Vuoden 2015 toiminta
Vuoden 2015 toiminnan painopisteet olivat neuvonnassa, tiedotuksessa ja vapaaehtoistoiminnassa. Nivelrikon
ennaltaehkäisyn ja hoidon mahdollisuuksista tiedotettiin laajasti mm. avoimien yleisöluentojen, Niveltieto-lehden ja
internetin kautta. Vertaistukea ja muuta paikallista toimintaa, kuten liikuntaryhmiä ja paikallisia luentoja jatkettiin
valtakunnallisesti 51 paikkakunnalla.
Yhdistys jatkoi kasvuaan, vaikka resurssit etenkin perustoiminnan osalta olivat ulkopuolisen rahoituksen vähäisyyden
vuoksi hyvin rajalliset. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 4,4 %, vuoden lopussa jäseniä oli 11 102. Uusia jäseniä
tuli vuoden aikana 1 653, jäsenmaksun maksamattomuuden vuoksi erotettuja ja itse eronneita oli 1 181. Eronneiden
määrässä näkyi selkeästi yleinen taloustilanne: vaikka jäsenmaksut on pyritty pitämään mahdollisimman pieninä,
on pienikin maksu monelle pitkäaikaissairaalle liikaa. Yhdistyksen palvelujen tasosta kertoo se, että jäsenmäärä on
noussut jokaisena toimintavuotena tiukoista ajoista huolimatta, kun samaan aikaan monilla järjestöillä kehitys on
päinvastainen.

Yhdistyksen hallinnon toimintamallit pidettiin edelleen mahdollisimman (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 vapaaehtoisten toimijoiden ahkera työpanos oli
korvaamattoman arvokas lisä yhdistyksen toimintaan.
Yhteistyö erityisesti muiden tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen kanssa jatkui vahvana sekä paikallistasolla että
valtakunnallisesti.
Taloudellisesti vuosi 2015 oli haastava. Erityisen haasteen tuotti vähäinen julkinen rahoituspohja: yli 83 %
yhdistyksen rahoituksesta on omaa rahoitusta. Oman rahoituksen pitäminen näin suurella tasolla edellytti innovoivaa
varainhankintaa ja hyviä palveluja. Vuoden lopussa yhdistyksen vakavaraisuus on edelleen todella kaukana siitä
tasosta, mikä vakiintuneilla, pitkään julkisia avustuksia nauttineilla järjestöillä on.
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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
Yhdistyksen tarpeellisuudesta todistavat viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyt useat tutkimukset kertovat, että
peräti 67 % nivelrikkoa sairastavista kokee, 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. Ennaltaehkäisyn ja itsehoidon tiedotus
on sekä kansantalouden että sairastavan yksilön kannalta erittäin tehokasta ja tuottavaa. Nivelrikon yhteiskunnalle
aiheuttamista miljardin euron vuotuisista kustannuksista merkittävä osa olisi vältettävissä ennaltaehkäisyllä.
Ennaltaehkäisytiedotuksemme yksi pääkeino
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.
Haastava taloustilanne esti täysin totuttujen ja
kaivattujen suurien yleisöluentojen järjestämisen, koska kuluja maksamaan ei ollut saatavilla yhteistyökumppaneita.
Vuoden aikana pystyttiin järjestämään vain kymmenen tällaista luentoa, kun aiempina vuosina niitä on ollut vuosittain
useita kymmeniä. Näille 10 luennolle osallistui noin 1300 kuulijaa, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 9500.
Yksittäisiä yhdistyksen paikallisten osastojen järjestämiä luentoja oli yhteensä 108, kuulijoita niillä noin 4600. Erityisen
suosittuja olivat yhteisluennot muiden paikallisesti toimivien järjestöjen kanssa sekä muiden järjestöjen jäsenistölle
pidetyt nivelrikon itsehoitoluennot.
Haastavan taloustilanteen vuoksi luentojen määrä putosi edelliseen vuoteen verrattuna yli 30 %. Suurinta pudotus
oli kumppanirahoituksella toimivissa suurissa luennoissa, niinpä luentojen kuulijamäärä putosi peräti 62 %.
Kansanterveyden kannalta tämä on hyvin huono asia, sillä vastaavaa tietoa ja itsehoidon kannustusta ei ole helposti
saatavilla etenkään julkisesta terveydenhuollosta.

Huhtikuussa järjestettiin ensimmäinen Nivelristeily. Risteilyn luennoijat olivat maan todellista huippua.
Kuvassa nivelrikon Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, dosentti Jari Arokoski luennoi 170 hengen yleisölle.
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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 internetissä, lehdessä olevan tilauskaavakkeen kautta, luennoilla ja Rautakirjan
irtonumeromyynnissä. Lehden levikki oli 12 275 vuoden lopussa.
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 46 asiantuntija-artikkelia.

Niveltieto ilmestyi helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.
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Tiedotus – Verkkopalvelut
Yhdistyksen verkkosivujen kehittämistä jatkettiin. 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 lähes 400 sivun
tietosisällöstä. Lisää tietoa löytyy nivelopas.ﬁ-sivuilta.
Sivuilla vieraili vuoden aikana yhteensä 343 806 eri kävijää, jotka
katsoivat yhteensä 2 335 086 sivua ja tekivät yli 16 miljoonaa
sivulatausta. Keskimääräinen yhden käyntikerran katsottujen
sivujen määrä oli huikea 4,1. Tällä mittarilla sivujen kiinnostavuus
oli noin kolminkertainen keskimääräisiin internetsivuihin verrattuna!
Virtuaalinen vertaistukiryhmä, keskustelupalsta
Nivelklubi, kasvoi entistäkin suositummaksi. Vuoden
lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä oli 4 658, viestiketjuja
3 588 ja viestejä 53 258. Yhdistyksen sisäinen
keskusteluryhmä Foorumi jatkoi toimintaansa aktiivisena
tiedon välittäjänä vapaaehtoisten ja työntekijöiden
yhteisenä kanavana. Foorumilla oli lähes 4 500 viestiä
tuhannessa viestiketjussa, käyttäjiä oli 115.
Sosiaalisessa mediassa yhdistys sai näkyvyyttä etenkin
Facebookin kautta. Tykkääjiä oli vuoden lopussa 850.
Nivelrikkopelin 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.
Nivelopas toi painetun oppaan Kumppanina
nivelrikko – Näin tulen toimeen tiedot nettikäyttäjien
ulottuville. Sivuilla oli noin 50 000 käyntikertaa. Määrä
on pieni verrattuna siihen, että paperisia niveloppaita
on jaettu selvästi yli 200 000 kappaletta etupäässä
terveydenhuollon kautta.
Nivelalan tuoreimmista kuulumisista ja
toiminnastamme kiinnostuneille lähetimme
vuoden aikana 188 uutiskirjettä. Yhdistyksen
yleisuutiskirjeellä, lomauutisilla ja paikallisilla
uutiskirjeillä oli yhteensä 5 542 tilaajaa.
Ajankohtaisista uutisista tiedotettiin terveydenhuollon
ammattilaisille ja toimipisteisiin sähköpostitiedotteilla.
Tietokannassa on yhteensä 2 427 osoitetta tähän
tarkoitukseen.
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Tiedotus – Muu tiedotus
Nivelrikko-oppaan jakelua terveydenhuollon yksiköihin ja yksittäisille nivelrikkoisille jatkettiin maksullisena RAY:n
kieltäydyttyä oppaan tukemisesta. Maksullisuus romahdutti oppaiden toimitusmäärät, sillä terveydenhuollon yksiköillä
on hyvin heikot mahdollisuudet ostaa maksullisia tuotteita, vaikka näkevätkin ne tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Vuoden
aikana toimitettiin noin 6 000 opasta, kun edellisenä vuonna niitä toimitettiin 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.
Yhdistyksestä ja sen toiminnasta kerrottiin kymmenissä lehtiartikkelissa ja muutamissa radio- ja televisio-ohjelmissa.
Yhdistys toimi lukuisien lehtiartikkelien tietolähteenä ja auttoi toimittajia haastateltavien löytämisessä.
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J͗˥Űƫ<ɐIűWş  ͗Ųǃ ʁ ƥW°y͗ßT ı͗Ć -
Eu >͗͗$  ͗Q ͗ˑRs5$ʐ˧£͗#͗
 5#͗'`2%CV͗ǟ͗>_%͗'a#ʑ̌NU͗  ͗
 ¶ ͗͗+ ((K͗h-ȩh±)8͗ɗàácƓȉ͗
JO E̵ w͗ ?@®͗ $̶2ʤȖYɬɭɮ ͗ ¢$͗ ƑɌ͗ q@ú͗
͊ɘĜ͗Ƭȍ<˶œk͗36V͗ Ȇ͋0"͗  U͗n "͗)j͗
ˢť* H ͗Ł͗Đ͗ʂ͗J4%͗ĉ¤: ͗ J ̧͗
O¬̍:͗ʒ ͗
Ǩȴ͗ĸǍ£͗9§57 ͗Ɣǐ6¡Ǒ͗3˨ÝÄy͗| ͗ ͗
a3&ÊəɯŐ˦ʓ͗+=qł͗O˄; [͗ýƿ ͗  ͗ q ͗
(̷4/100i[͗ c ͗ E7̸͗ O1͗ $wƭɚ ʱj͗
Ë eÌȗɓ{ýȂ͗@ʔ͗Ô2@ÓzP6ʽd2ɛ!Řķǝř͗
ǩȘBYĭ͗ɖĨaIĮT͗$˱ˌ͗^M͗*Ďpųj͗
c ɜ͗· 2 ;̹)͗ ͗ -K͗ɇʲ-ē͗ , ͗ $è˩ð~$.0șL͗
,)͗ ͗  ͗ ic}ɍ&͗ ǲ@*?ƶ< ȎÓHÅ͗ ǒ S}A ͗
ĝ͗ $9< 6ĘŴƕʃU͗QÜ͗  ͗C+͗Ǫ ! ͗
ŵɝŶǳ˅Ŕ vs0 ͗&̺ʳɑȵ/ , :%͗ ͗O Íȁ-L͗
͗g-0 ¨ ͗ Ú = !ȓʉČ ͗Ğ'͗ïđȬ2#ȕ L͗
Ț˷Œ@z͗ŕ Y C˪͗F*͗ $ X͗͗  +©Ś͗
, ͗9ˆ&|ʕŷ ʄ/͗āME͗ʾ¬ț͗ʌ² V͗

 0E 9 ! &BE
-'E 15:+2E
.>(E):E
@=" C3E$6E% A*  E
8?7+/E4/#;<,DE

Ǿ¼!»͗Yƚ͗ňɴ ď 3͗=źǄ ͗7̿˚͗ĕ͗
s'Þ͗ÁS$+ K0Á͗Ǖ͗͗4²²͗:E@ɾ͗q͗
  ͗ Û͗ Ż˛ ͗ b Ôú˭5͗ ċòRZÃ͗
Bw͗͗ìăȞƧ˼͗`ż(Ⱥ ͗ˮ%#ŉ͗͗  ͗
Ŋʴ¸¹͗ ȧˏn̛Sí> ʮʀ ͗ æ[̅ lȻ͗
+ ȼ ͗ǡ8 ė͗  ͗û̟͂!͗Yʵc#î&ƴ®ʛɤÞº͗
g -˸ ͗͗  "# ˓\k ]W¡͗ǣ' ͗
Ƕɥ0ZB͗± ͗é͗ƛ2';Ċ¬˯G͗J04 ͗ j͗
!=͗$ m̈Ķ¤Mś͗



ǌ Ăh ͗#HW͗͗3y͗ɦ )͗9ʜ͐ǫÐŽ ;͗
)»o«ʝ͗ 1x ͗³ ˜ȽU͗ ˀ͗,C Ȱ ͗
͑(? ơƄ]ƅ9Õ½5͗ ̊&S#+G)K"͗ +8L͗
' "͗Ƿİ͗uI͗rŧ̴7 Ɛ͗+MP\Ɔ*/M͗ &ėþ ͗'%L͗
A͗Ⱦ͗ $ ^l͗Qʶ Ď~ɿ ͗ȏ@ʷ ͗ ȈɵĤ̬͗
x͗.-¶-p˝žf  #͗'Ʀ< 6Wŗ*gŠ͗ )ˣ͗ IɅ͗
C0B͗ #2ſª!Ŝ͗
¢)¸G͗ǎȃŀˤ̓Ǹ͗ç& %eɊ¥? Č<U͗Â˽/o\L͗
KmQ m͗͗sˁ/´´ ͗FN>6ƼǅrŦ͒A ͗ɏ͗C͗
>ÑƣÊ *Ã͗Â* @z¡͗Iŝ͗Y Ěʞ͗  ͗O :1˾͗, ͗
(5̋ċ͗ 3AFX;͗&qk¤͗ ulOEV͗ Û.uNĖ͗
ȿʎ^f.ǂ͗1͗& d{æ͗|ʸ̜ ͗ɧ͗Rº͗
͗2%͗¯A͗ eč<ƹƇ?ŋ¯Z͗I͗ P˿)5Ō͗øt  ͗
dƈ9YƜ] ͗Î Ɏɶ GU͗G͗ .FľȪx .̦͗
ɀ=͗+R ó ^͗1x͗7ʟ~̀.08͗
ǿ88͗K1͗ B&#Cî͗ ¦ȟ͗ aé>cC" >
hĥō͗ ʧ¾͗r͗u#͗ ,Z 3͗Q ͗Ë¶-Ƞm͗
͗vê˞µʠ ͗ǖD -͗P4>8.͗¥ƪƉƊÑƋ9hęćÿ͗
)&7͗÷  ͗¥F ͗Ǘf͗!ƀ2¹͗ C5͗CI/͗$ 
:? ͗w14/̠͗ü$ɨ2͗ÎÜǘŎǇÖ*͗ šö͗I9Ǚtz <+ Jmj͗
͗+Ħ""͗¢I)̲̗͗Ɂ "* ͗+͗ %l ͗(ʡHBôĪ̭̈́͗
)͗ʆ "Ą̘pµD)͗D͗͗{% ¿½͗}̓ʊk͗bTÉ͗ Ȅ͗
ühę͗)\ħ͗7Rˡ"+!ól͗Jʢv1͗ȡ %͗d 2XB͗
+̳"»V͗
Ȁ̙ ʨ:1:- ͗ -3 3 =͗ 5͗ ͗ ̢iȦǞ)͗  
ʍƷĺHU͗ īǏ͗ t˟/A!͓3͗  ͗ 7Ȣg" ͗ ̀(>h̥
!A X!A͗·͗OnȌ.͗'g8b 8w ͗ǯ åʣ%5͗#2T
D ͗4͗J'Ȩ̔.  , ͗ t͗6Ɲ ,3͗ʹ ˊF ͗
«ą ƺ͗ͅªØÖ͗Ʋ;Æ͗ Ǭp͗iĕ͗
ƢƤÈ 5͗͗# X' ͗ɋ Ć ,͗ M͗¨ ͗ë͗#ą
µ͗Dƾǆ 8͗/8Ĳȋ8y͗
Ǥ ͗ć¿ɩ( 7͗§ 6ʩ͗%ɂê ͗˲Ȕ A ͗· 4 ͆Ä͗͗
HÒ9Tƌ͗ Y3&£KZ ͗ ͗ ' &ˋ́l ͗ĻĴG8͗Q e4 ͗
ǭ͗ĐȐ͗+;"/Ȋ[͗:(8Ç͗4 ?ë͗˔(?7͗ũ<S3ȑB͗
͗p1V͔͇͗͗Ŭ*ƍ9ĚC  ×*ˍ˳!Ȓ͗Ĉò; )"͗!_Ė͗
ȱÙ͗ d aƳŏŢɷ ͗ ǰ(;ĉ +n[ ^͗ p͗e  ?͗
P(̚"͗P,_ ͗>.-:ȫ͗Q B˕}̂*ƞ*ÌÒ9%rßN/͗
āD^R͗÷ ͗̆ʺ<V͗

͗b(vxŃ͗ ,!͗fƮƂƃ͗ ʗ%vo6(ğ͗͗R˗ &̰͗
ȇ!ñʅt͗X5!A͗͗GG͗!Ɨ̏͗PÐ Ƙ͗
ƏūƸĿ͗ÍI Ą"͗+""Dń͗̐4͗-F >F :͗X|³$Ưõ *͗
Ǔk͗P(iȭ¹͗ x(Ȯ{NȜ ͗ǧuN&#͗#͗;͗
]§ȶ͗$ÿ67͗<  R`É͗
ÚĘTɒ%ʥA,  ͗ 4Ɇ͗ ɞĽ .̩͗Ʃ®͗]k]Bj͗
<Āí̪ ̄ɱ' - Æ͗ǼĒÀ̯͗͗ï'B͗Ɉ7đ˵%˫ ˺Ņ͗º͗
bN͗s ̑ ͗$Z\=å`͗ ` =͗, ͌´ ͗
Q ͗+ ʯ ͗ņʘFȝ) ͗ǽ͗ǁ͗S'&¦̻ē͗
;"¯ ͗(>% ͗Jː01͗³4Eic~« ,ɟ%oN͗ˬð ̫͗
˻.Ǜ͍͗ʋɠ'̡ ǉư Ċ~Õ͗Ź? *͗$̖ʭĬ͗Ǌ͗W!̤
Tč͗S ɉV͗
_ G ǹ Ɵû/͗- ɕ˰̝͕a͖ȥˎ$L
ǴM/͗ v çļĵ͗ ! ͗ rÝ/  ă 5͗ ,ƙŨ͗
ʻ Å͗
˂  ͗ ͗ ¼(͗ ̃ ù*bǚɃP=͗
Eɡ%ô͗. âǋ͗[ƽŤ ĳǈ͗} Z$Ġɢ\ʙ͗6̼'# ͗
Ĕ˘7̽͗ ͗2¾ġ ǔ̾T͗y͗ďG͗ʚã͗ þOĔ
#b͗ù sF@ʪ͗ʼɸɹ͗;¼L͗
t =ǠŸ͗ ͗̎_͗Ǣ_%͗ɔn͗©ĂL͗ ȯ] ͗g)ɣ ͗@z͗wȷȸ͗˒o\͗ä !̇įǵTĢ͗  &;͗DH.1 ͗΅ȣ.2©!#ÏƁ# ͗6ʫǜL͗
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Vuosikertomus 2015
Neuvonta
Yhdistyksen oma Nivelneuvonta jatkuu edelleen. Palvelevaan neuvontapuhelimeen vastaavat vapaaehtoistyötä
tekevät asiantuntijat, joilla on vankkaa omaa, kokemusperäistä tietoa nivelongelmista. Nivelneuvonnan
palvelunumero on soittajille maksuton. Maksuttomuuden mahdollistaa ulkopuolinen tukija. Vuonna 2015
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 1296 yhteydenottoon.
Nivelneuvonnan saama ulkopuolisen tukijan tuki loppui vuoden 2015 lopussa, joten vuodelle 2016 neuvonta jäi
jäsenmaksuvaroilla hoidettavaksi.
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Suomen Nivelyhdistys ry
Vapaaehtoistoiminta
Suomen Nivelyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan ydin ovat eri puolella maata toimivat paikalliset osastot, joita toimi
vuoden lopussa 51 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, ja vasta vuonna 2015 määrä nousi takaisin hankkeen loppuessa
olleelle tasolle. Tämä määrä ei kuitenkaan ole vielä vastaa todellista tarvetta. 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 415 kertaa, kävijöitä oli yhteensä 7 484. Nivelpiirit järjestivät
myös 108 kaikille avointa nivelaiheista yleisöluentoa, jotka keräsivät kaikkiaan 4 632 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.

Paikalliset liikuntaryhmät olivat suosittuja. Vuoden aikana nivelpiirien järjestämissä liikuntaryhmissä eri puolilla maata
oli yhteensä 13 666 käyntiä. Suosituimpia olivat nivelongelmaisille hyvin sopivat, ohjatut lämminvesiallasryhmät.
Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöihin kuuluivat 137 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.
Vapaaehtoisia vertaisohjaajia koulutettiin vuoden 2015 aikana viidellä perus- ja kahdella jatkokurssilla. Viiden
tunnin koulutuksiin osallistui yhteensä 73 vapaaehtoista. Koulutuksia pidettiin hyödyllisinä, sillä yleisarvosanaksi
koulutuspalautteissa tuli 4,5/5. Näiden lisäksi koulutettiin ohjaajia Avita kaveria -peruskoulutuksella.
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Vuosikertomus 2015
Liike on parasta lääkettä,
niinpä nivelpiirit pitivät ihmiset
liikkeellä mahdollisuuksiensa
mukaan. Kuvassa jumpataan
Kiuruveden nivelpiirissä.

Nivelpiireissä jaettiin ja saatiin
vertaistukea. Kuvassa Joensuun nivelpiiriläiset keskustelemassa joulupuuron ääressä.

Nivelpiireissä vieraili usein
asiantuntijoita alustamassa eri
aiheista. Kuvassa ortopedian
ja traumatologian erikoislääkäri Pekka Ylinen kertoo Espoon nivelpiiriläisille polven ja
lonkan tekonivelleikkauksista.
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Suomen Nivelyhdistys ry
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 2015 yhteistyöhön tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen keskusjärjestön
Suomen Tule ry:n ja muiden tule-järjestöjen kanssa. Yhdistys oli yksi tule-järjestöjen yhteisen Vastaisku vaivoille
-luentosarjan järjestäjistä. 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 Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa järjestettiin vuoden aikana 10 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
liikuntapainotteisia Nivelkursseja. Vuoden aikana yhteistyökumppanimme järjestivät jäsenistöllemme myös useita
ulkomaisia Nivellomia, joihin yhdistyksen omat ohjaajat toivat oman panoksensa liikunnan ja niveltietouden parissa.
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Vuosikertomus 2015
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 tule-alan tietoutta
kansalle.
Niveltietoon saatiin asiantuntija-artikkeleita laajasti sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon puolelta. Erityisen
aktiivisia olivat nivelrikkotutkijat, joille Niveltieto tarjoaa myös kanavan saada tutkimuksien tuloksia suuren yleisön
tietouteen.
Suomen nivelrikkotutkijoiden yhdistys (Finnish Osteoarthritis Research Society, FOARS) myönsi 1000
euron arvoisen Niveltieto-palkinnon tutkijatohtori Jari Rautiaiselle tunnustuksena ansiokkaasta nivelrikkoa
käsittelevästä väitöskirjatyöstä. Rautiaisen väitös käsitteli uudenlaisia magneettikuvausmenetelmiä nivelrikon
varhaisen toteamisen välineenä. Niveltieto-palkinto jaettiin kolmannen kerran, palkintosumman lahjoitti Suomen
Nivelyhdistys. Ehdolla palkinnon saajaksi oli viisi vuonna 2015 julkaistua nivelrikkotutkimusta edistävää väitöskirjaa.

Suomen Nivelrikkotutkijoiden yhdistyksen myöntämä ja Suomen Nivelyhdistyksen rahoittama Niveltieto-palkinto
huomioitiin tiedotusvälineissä. Kuvassa IT-lehden juttu aiheesta.
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Suomen Nivelyhdistys ry
Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin Helsingissä 18.4.2015 ja syyskokous Lappeenrannassa 17.10.2015. Kevätkokoukseen
osallistui 68 ja syyskokoukseen 21 jäsentä.

Hallitus ja hallinto
Hallitus kokoontui 9 kertaa. Kokouksista 3 oli tietoverkon kautta toteutettuja etäkokouksia. Hallitukseen kuuluivat
varsinaiset jäsenet Esko Kaartinen (puheenjohtaja), Raija Malmivaara (sihteeri), Marja Eronen, Leena Jauhiainen,
Heikki Multaharju, Eira Mäkitalo, Raija Rapo, Sirpa Teikari ja Onneli Wäck sekä varajäsenet Anneli Järvinen-Paananen
ja Eero Oikarinen (varapuheenjohtaja). 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 31.12.2015

Hallituksen työryhmät 2015

Työntekijät

Avustustyöryhmä
Arja Hakala
Anneli Järvinen-Paananen
Raija Malmivaara
Sirpa Teikari
Kirsti Silván
Onneli Wäck, koollekutsuja

Liikuntatyöryhmä
Arto Hyvönen
Leena Jauhiainen, koollekutsuja
Raija Malmivaara
Heikki Multaharju
Raija Rapo
Sirpa Teikari

Edunvalvontatyöryhmä
Marja Eronen, koollekutsuja
Maija Karjalainen
Heikki Multaharju
Eero Oikarinen
Sirpa Teikari

Lomatyöryhmä
Arto Hyvönen
Leena Jauhiainen, koollekutsuja
Jyrki Laakso
Raija Malmivaara

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 (tilalla Raija Rapo 1.7. alk)
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

Henkilöstötyöryhmä
Esko Kaartinen
Jyrki Laakso
Raija Malmivaara, koollekutsuja
Lehtityöryhmä
Esko Kaartinen
Katri Kovasiipi
Jyrki Laakso, koollekutsuja
Liisa Vatanen
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Vapaaehtoistoiminnan tuki
Arja Hakala, koollekutsuja
Rauni Janhunen
Mirja Kaartinen
Anna-Liisa Kemi
Onneli Wäck / Raija Malmivaara
Taloushallintotyöryhmä
Esko Kaartinen
Jyrki Laakso
Raija Malmivaara, koollekutsuja

Vuosikertomus 2015
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
•
lomatuotot
•
Nivelneuvonnan tuki kumppanilta
•
avustukset kunnilta
•
RAY:n yleisavustus
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Juha Lindholm, HTM.
Vuonna 2015 yhdistys sai pidettyä tiukan kulukuurin ansiosta talouden niukasti pinnalla. 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 jäsenmaksuista sekä 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 2015
Pirjo Rautiainen, Eno
Seija Antikainen, Eno
Salme Eskelinen, Eno
Leena Kukkonen, Eno
Kaarina Lemmetty, Espoo
Kirsti Silván, Espoo
Kaarina Honkasalo, Espoo
Riitta Rantala, Forssa
Mirja Luuppala, Forssa
Eeva Suojanen, Forssa
Aila Mustonen, Forssa
Päivi Kataikko, Hamina
Marja-Liisa Enden, Heinola
Martta Tammisto, Heinola
Aulis Tammisto, Heinola
Aarre Ylönen, Heinola
Eila Huhtamäki, Helsinki
Maija Karjalainen, Helsinki
Heikki Multaharju, Helsinki
Marita Sarkula, Helsinki
Jorma Karhu, Helsinki
Annele Kiiski, Helsinki
Tarja Tauriainen, Hyvinkää
Anneli Järvinen-Paananen, Hämeenkyrö
Anita Aura, Hämeenkyrö
Aino Matikainen, Hämeenlinna
Anneli Huhtakangas, Ilmajoki
Tuula Seppänen, Imatra
Leena Mykkänen, Imatra
Leena Rautio, Janakkala
Aino Lehtonen, Joensuu
Aija Vartiainen, Joensuu
Pirjo Mäkinen-Särkkä, Joensuu
Irja Pasanen, Juva
Teija Piikki, Juva
Kyllikki Klemm, Juva
Raili Petäjä, Juva
Asta Höglund, Jyväskylä
Helena Kokkonen, Jyväskylä
Raija Malmivaara, Jyväskylä
Kristiina Ahokas, Jyväskylä
Martti Hyrkäs, Kajaani
Eila Kujanpää, Kauhajoki
Eila Kuuttinen, Kauhajoki
Anja Karjalainen, Keski-Uusimaa
Tapani Karjalainen, Keski-Uusimaa
Sirpa Teikari, Keski-Uusimaa
Arja Kuisma, Keuruu
Kaija Asunmaa, Keuruu
Leena Jauhiainen, Kiuruvesi
Arto Hyvönen, Kiuruvesi
Eero Pietikäinen, Kiuruvesi
Marja Pennanen, Kiuruvesi
Heikki Tikkanen, Kiuruvesi
Elisa Kangaskokko, Kiuruvesi
Helmi Väyrynen, Kiuruvesi
Leena Wargh, Kokkola
Ritva Wacklin, Kokkola

Onneli Wäck, Kotka
Sirpa Leinonen, Kotka
Marita Ruotsalainen, Kotka
Irmeli Galkin, Kouvola
Raija Rapo, Kuopio
Elisa Teerinen, Lahti
Raili Korhonen, Lahti
Leena Orkomies, Lahti
Timo Sorri, Lahti
Sirpa Jokinen, Lahti
Sinikka Puolanne, Lahti
Pirjo Kirjola, Lahti
Sylvi Ikonen, Lieksa
Aino Mitrunen, Lieksa
Marja-Liisa Niittumäki, Loimaa
Pirkko Tiitinen, Loviisa
Markku Tiitinen, Loviisa
Elisa Tossavainen, Mikkeli
Liisa Kovanen, Mikkeli
Leila Kumpulainen, Mikkeli
Irja Aarnio, Mikkeli
Taina Kaulio, Mikkeli
Piia Vuorio, Naantali
Tarja Nieminen, Nokia
Anneli Väänänen, Nummela
Anna-Liisa Kelamo, Nummela
Anja Karlsson, Nummela
Markku Turunen, Nurmes
Arja Ruokolainen, Nurmes
Ulla Korhonen, Nurmes
Liisa Tolvanen, Nurmes
Anna-Maija Hampinen, Nurmes
Irja Jauhiainen, Nurmes
Seija Karhu, Nurmes
Anna-Liisa Kemi, Oulu
Arja Hakala, Oulu
Arja Juutinen, Oulu
Asta Lindholm, Parainen
Marja-Liisa Leikas, Pieksämäki
Vuokko Lehto, Pieksämäki
Leena Tornberg, Pieksämäki
Minna Keskinen, Pori
Ritva-Leena Peltola, Pori
Tuula Poskiparta, Pori
Pirkko Virtanen, Pori
Riitta Virkki-Korhonen, Porvoo
Sirpa Pirttimaa, Porvoo
Maija-Liisa Riekkinen, Porvoo
Pirkko Salunen, Riihimäki
Ritva Hietasola, Riihimäki
Liisa Kauhanen, Riihimäki
Seija Värtö, Lappeenranta
Mervi Piippo, Lappeenranta
Riitta Hukkanen, Salo & Kaarina
Sirkka Visuri, Salo & Kaarina
Eira Mäkitalo, Sastamala
Pertti Mäkitalo, Sastamala
Maiju Kauraniemi, Seinäjoki
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Marja-Liisa Tapaninen, Suonenjoki
Seija Paananen, Suonenjoki
Veera Kutinlahti, Tampere
Marja Sillman, Tampere
Marja Rajala, Tampere
Pekka Pesonen, Tohmajärvi
Arja Pesonen, Tohmajärvi
Riitta Eerikäinen, Tohmajärvi
Aini Tiainen, Tohmajärvi
Leena Kojonen, Vaasa
Reetta Ranta, Vaasa
Heli Järviö, Vaasa
Merja Jokinen, Valkeakoski
Helmi Alava, Valkeakoski
Anja Pösö, Valkeakoski
Ritva Veijalainen, Valkeakoski
Pentti Härkönen, Vantaa
Jukka Vihersaari, Vantaa
Eevastiina Päivärinne, Vantaa
Manna Rissanen, Varkaus
Rauni Janhunen, Varkaus

Vuosikertomus 2015

Vuoden 2015 nivelpiirit
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