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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–paikallisyhdistysmallin sijasta malliksi on valittu yksi valtakunnallinen yhdistys, jolla oli vuoden lopussa 50
paikallista osastoa ympäri maata. Näin saadaan vältettyä turhaksi katsottu byrokratian
lisääntyminen, jolloin voidaan keskittyä itse asiaan: kansalaisten nivelterveyden
edistämiseen.

Sivu 4

Vuosikertomus 2016
Vuoden 2016 toiminta
Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 1,6 %,
vuoden lopussa jäseniä oli 11 277. Uusia
jäseniä tuli vuoden aikana 1 432, jäsenmaksun
maksamattomuuden vuoksi erotettuja ja itse
eronneita oli 1 257. 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.

Vuoden 2016 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 45
paikkakunnalla.
Yhdistys jatkoi kasvuaan, vaikka resurssit
etenkin perustoiminnan osalta olivat ulkopuolisen
rahoituksen vähäisyyden vuoksi hyvin rajalliset.

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 2016 oli haastava. Erityisen
haasteen tuotti vähäinen julkinen rahoituspohja:
84 % yhdistyksen rahoituksesta on omaa rahoitusta.
Oman rahoituksen pitäminen näin suurella
tasolla edellytti suurta jäsenmäärää, innovoivaa
varainhankintaa ja hyviä palveluja. Vuoden
lopussa yhdistyksen vakavaraisuus on edelleen
todella kaukana siitä tasosta, mikä vakiintuneilla,
pitkään julkisia avustuksia nauttineilla järjestöillä
on. Merkittävän särön muutenkin vähäiseen
rahoituspohjaan teki RAY:n aloitteesta tehty
nivelrikko-oppaan hankeavustuksen osittainen
takaisinperintä.
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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

Sivu 6

Vuosikertomus 2016
Tiedotus – Luennot
Yhdistyksen tarpeellisuudesta todistavat viimeisen
kymmenen vuoden aikana tehdyt useat tutkimukset,
joiden mukaan peräti 2/3 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 yleisten yleisöluentojen järjestämisen,
koska kuluja maksamaan ei ollut saatavilla
yhteistyökumppaneita. Vuoden aikana pystyttiin
järjestämään vain viisi tällaista luentoa, kun aiempina
vuosina niitä on ollut vuosittain useita kymmeniä.
Näille luennoille osallistui reilut 800 kuulijaa, kun
vastaava luku aiempina vuosina on ollut jopa noin
10 000. Yksittäisiä yhdistyksen paikallisten osastojen
järjestämiä luentoja oli yhteensä 77, kuulijoita niillä
noin 4 800. Erityisen suosittuja olivat yhteisluennot
muiden paikallisesti toimivien järjestöjen kanssa
sekä muiden järjestöjen jäsenistölle pidetyt nivelrikon
itsehoitoluennot.

Kevätkokouksen yhteydessä Jyväskylässä pidetylle Esko Kaartisen nivelrikkoluennolle
ahtautui kahteen kerrokseen yhteensä 550 tiedonhaluista kuulijaa.
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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 12 735
vuoden lopussa. Levikki kasvoi reilut 3 %, mikä on
nykyisessä paperilehtien levikkien laskutrendissä
hyvä tulos ja kuvastaa niveltietouden tarpeellisuutta.
Niveltietoja painettiin yhteensä 59 300 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 asiantuntevaa artikkelia ja haastattelua. Lehden
sisältöä täydensivät lukijoiden kokemukset,
vakiopalstat, lääkärien vastaukset lukijoiden
kysymyksiin ja tiedot uusista eduista ja palveluista.
Työ verkkolehden kehittämiseksi aloitettiin, ja
samassa yhteydessä myös paperilehteä kehitettiin.
Niveltiedon ulkoasua hiottiin etenkin vuoden
viimeiseen numeroon. Tarvetta suurelle muutokselle
ei lukijoiden mukaan ole, sillä lehteä luetaan ennen
kaikkea tietosisällön vuoksi.

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 304 571 eri
kävijää, jotka katsoivat yhteensä 1 472 248 sivua ja
tekivät yli 15 miljoonaa sivulatausta. Keskimääräinen
yhden käyntikerran katsottujen sivujen määrä oli
peräti 3,3. Tällä mittarilla sivujen kiinnostavuus on
moninkertainen keskimääräisiin internetsivuihin
verrattuna!

Virtuaalinen vertaistukiryhmä, keskustelupalsta
Nivelklubi, kasvoi entistäkin suositummaksi. Vuoden
lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä oli 4 957 (+299
vuoden aikana), viestiketjuja 3 728 (+140) ja
viestejä 56 113 (+2855). Yhdistyksen sisäinen
keskusteluryhmä Foorumi jatkoi toimintaansa
aktiivisena tiedon välittäjänä vapaaehtoisten ja
työntekijöiden yhteisenä kanavana. Foorumilla oli yli
4 700 viestiä kaikkiaan 1 070 viestiketjussa, käyttäjiä
oli 124.
Sosiaalisessa mediassa yhdistys sai näkyvyyttä
etenkin Facebookin kautta. Tykkääjiä oli vuoden
lopussa yli tuhat, ja seuraajia noin 1 200. Sosiaalisen
median kautta toimintaa seuraavien määrä on
selvässä nousussa ikääntyneiden löytäessä verkon
palvelut.
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 60 000 käyntikertaa
vuoden aikana. Kävijämäärä kasvaa, mutta varsin
hitaasti verrattuna siihen, että paperisia niveloppaita
on jaettu selvästi yli 200 000 kappaletta etupäässä
terveydenhuollon kautta.
Nivelalan tuoreimmista kuulumisista ja
toiminnastamme kiinnostuneille lähetimme
vuoden aikana 158 uutiskirjettä. Yhdistyksen
yleisuutiskirjeillä oli yhteensä 2 314 tilaajaa,
paikallisilla uutiskirjeillä oli yhteensä 3 498 tilaajaa.
Ajankohtaisista uutisista tiedotettiin terveydenhuollon
ammattilaisille ja toimipisteisiin sähköpostitiedotteilla.
Tietokannassa on yhteensä 2 288 osoitetta tähän
tarkoitukseen.
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Tiedotus – Muu tiedotus
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 televisioohjelmissa. Yhdistys toimi lukuisien
lehtiartikkelien tietolähteenä ja
auttoi toimittajia haastateltavien
löytämisessä.

Miljoonan suomalaisen sairaus, nivelrikko, kiinnostaa mediaa
ymmärrettävästi paljon, sillä maassamme on noin miljoona nivelrikkoista. Monet toimittajat ja lehtien toimitukset etsivät aiheesta
faktatietoa ja haastateltavia Suomen Nivelyhdistyksen kautta.

Nivelrikko-oppaan jakelua terveydenhuollon
yksiköihin ja yksittäisille nivelrikkoisille jatkettiin
maksullisena. Vuoden aikana toimitettiin 5 600
opasta. 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. Myös terveydenhuollon oppilaitokset
pyysivät usein yhdistyksen väkeä kertomaan
yhteistyömahdollisuuksista opiskelijoille.

Yhdistyksen toimintaa esiteltiin usein myös tuleville
alan ammattilaisille oppilaitosten järjestämissä
tapahtumissa. Kuvassa Espoon nivelpiirin ohjaaja
Kirsti Silván kertoo Laurea amk:n fysioterapiaopiskelijoille yhdistyksen tarjoamista mahdollisuuksista
esimerkiksi lopputyökumppaniksi. Tulevien ammattilaisten kautta tieto yhdistyksen palveluista nivelsairaille leviää tulevinakin vuosina tehokkaasti.
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Neuvonta
Yhdistyksen oma Nivelneuvonta jatkui edelleen,
vaikka palvelun kalleus pakotti vähentämään
päivystysaikoja ja etsimään vaihtoehtoisia
ratkaisuja tämän tärkeän palvelun jatkon
turvaamiseksi.
Palvelevaan neuvontapuhelimeen vastaavat
vapaaehtoistyötä tekevät asiantuntijat, joilla
on vankkaa omaa, kokemusperäistä tietoa
nivelongelmista. Nivelneuvonnan palvelunumero
on soittajille maksuton. Maksuttomuuden
mahdollisti aiemmin ulkopuolinen tukija,
mutta vuoden 2016 alusta palvelu on hoidettu
jäsenmaksuvaroin. Maksulliseen numeroon ei
haluttu siirtyä, jotta tasa-arvo toteutuu: sairastavat
ovat usein vähävaraisia, jolloin maksullinen
palvelu jäisi tavoittamatta.

Kulujen karsimiseksi päivystäjien ja viikoittaisten
päivystysaikojen määrä vähennettiin vuodeksi
2016 kolmeen per viikko. 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 1139 yhteydenottoon.

Maksuttoman laajan palvelun ylläpito on kuitenkin
kohtuuttoman suuri taloudellinen rasite pääosin
jäsenmaksuvaroin toimivalle yhdistykselle,
niinpä vuoden lopussa käynnistettiin selvitys
vaihtoehdoista: joko palvelu muutetaan
maksulliseksi tai siirretään kumppanille.
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Vapaaehtoistoiminta
Suomen Nivelyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan
ydin ovat eri puolella maata toimivat paikalliset
osastot (nivelpiirit), joita toimi vuoden lopussa
50 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.
Nykyinen nivelpiirimäärä ei vastaa todellista tarvetta.
Tämänhetkisten resurssien rajallisuuksien vuoksi
emme voi juurikaan kasvattaa vertaisryhmien
määrää: nivelpiirejä onkin ollut jo useana vuonna
vaihtelevasti 50–52. Nivelpiirejä ja piirien ohjaajia
tukee kolmen aluesuunnittelijan ryhmä. Keskimäärin
kullakin aluesuunnittelijalla on näin ollen vastuullaan
17 nivelpiiriä. Aluesuunnittelijoiden työaika oli 56
tuntia kuukaudessa.

Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöihin kuuluivat
146 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.

Paikallisten osastojen vapaaehtoisohjaajien
järjestämien vertaistukiryhmien tapaamisissa
oli useimmiten vieraana joku alan asiantuntija.
Kaikille avoimet ryhmät kokoontuivat yleensä
kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta.
Nivelpiiri-vertaistukiryhmät kokoontuivat yhteensä
410 kertaa, kävijöitä oli yhteensä 7 246. Nivelpiirit
järjestivät myös 77 kaikille avointa nivelaiheista
yleisöluentoa, jotka keräsivät kaikkiaan 4 788
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 15 349 käyntiä.
Suosituimpia olivat nivelongelmaisille hyvin sopivat,
ohjatut lämminvesiallasryhmät.

asiasisältönsä kuin myös ohjaajien keskinäisen
verkottumisen kannalta. Osallistujat kokivat
koulutukset hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi: koulutusten
yhteinen yleisarvosana oli 4,49 (maksimi 5). Vuoden
2016 aikana koulutuksissa oli 35 osallistujaa
enemmän kuin vuonna 2015.

Vapaaehtoisia vertaisohjaajia koulutettiin vuoden
2016 aikana kahdeksassa aluekoulutuksessa
sekä syyskokouksen yhteydessä järjestetyssä
yhteisessä seminaarissa. Koulutuksissa oli yhteensä
108 osallistujaa. Koulutukset ovat tarpeellisia niin

Huomiota kiinnitettiin myös vapaaehtoisten
huomioimiseen ja palkitsemiseen. Vuoden aikana
jaettiin kunniakirjoja pitkään toimineille nivelpiireille ja
palkittiin määrävuosia toimineet vapaaehtoistoimijat
mitalein. Vuoden vertaisohjaajaksi valittiin Anneli
Huhtakangas Ilmajoelta.
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Vapaaehtoiset vertaisohjaajat ”levittivät siipensä” syyskokouksen yhteydessä Tampereella pidetyn seminaarin aikana. Seminaarin vankan
tietoannin vastapainoksi harrastettiin aktiivisesti taukoliikuntaa.

Ensimmäinen nivelpiiri, Helsinki, täytti
15 vuotta syksyllä. Kunniakirjan kanssa vertaisohjaajat Heikki Multaharju ja
Annele Kiiski.

Nivelpiireissä vieraili usein asiantuntijoita alustamassa eri aiheista.
Loviisan nivelpiirin hengitysluento täytti tilat ääriään myöten. Takarivissä
seisomassa tilaisuuden järjestänyt vertaisohjaaja Pirkko Tiitinen.

Viihdettäkään ei pidä unohtaa. Kuva
Heinolan nivelpiirin pikkujouluista.

Vertaistuki, ulkoilu ja liikunta yhdistyivät
mukavan yhdessäolon merkeissä Joensuun nivelpiirin järjestämällä retkellä.
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Edunvalvonta

Muu toiminta

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.

Yhdistys aloitti järjestelmällisen arvioinnin
kehittämisen Artsi-hankkeen avulla. Vuoden 2016
aikana perustettiin arviointityöryhmä, luotiin perusteet
arviointitoiminnalle ja tehtiin siihen liittyen vuosikello
osaksi vuosisuunnitelmaa sekä suunniteltiin
palautekyselyjen rungot Kuntoutussäätiön
asiantuntijoiden avulla. Ensimmäiset laajat
palautekyselyt tehtiin vertaisohjaajille, luentojen
kuulijoille ja nettisivujen käyttäjille. Lisäksi seurattiin
Nivelneuvontaan soittavien käyttäytymistä ja
palautteita. Palautteita saatiin jo tässä alkuvaiheessa
sadoilta ihmisiltä. Ensimmäisiä tuloksia käytettiin
jatkuvan toiminnan kehittämiseen, mutta
suurimmat hyödyt saadaan vasta vuoden 2017
puolella pidettävien kehitysseminaarien avulla.
Arviointitoiminta juurrutetaan vakituiseksi osaksi
yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen edunvalvonta painottui vuonna 2016
yhteistyöhön tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen
yhteistyöjärjestön Suomen Tule ry:n ja muiden
tule-järjestöjen kanssa. Yhdistys oli yksi tulejärjestöjen yhteisen Vastaisku vaivoille -luentosarjan
järjestäjistä. Yhdistyksellä oli kaksi edustajaa
Suomen Tule ry:n hallituksessa: toiminnanjohtaja
Jyrki Laakso I 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.

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 150. 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 on mukana kokemustoimintaverkostossa.
Verkoston nimi muutettiin vuoden lopulla
Kokemustoimija-verkostoksi. Yhdistyksen edustaja
valittiin valtakunnalliseen ohjausryhmään,
alueellisissa ohjausryhmissä yhdistyksellä oli neljä
edustajaa. Yhdistyksen kokemustoimijatoimintaa
koordinoi aluesuunnitelija Anna-Liisa Kemi.
Esko Kaartinen nimettiin Kansainväliseksi tukija liikuntaelinlähettilääksi. Global Alliance for
Musculoskeletal Health teki nimityksen, jonka
suosittelijoina olivat Suomen Tule ja Suomen
Nivelyhdistys.
Keväällä 2016 järjestettiin toinen Nivelristeily,
jonka aikana lähes 200 hengen risteilijäjoukko
sai oppia alan ehdottomilta kärkiasiantuntijoilta.
Sekä risteilijöiltä, luennoijilta, liikunnan ohjaajilta
että yhteistyökumppaneilta saatiin erittäin kiittävää
palautetta, joten vastaavia risteilyitä järjestettäneen
vastakin.

Nivelristellyn osallistujat saivat luentojen välillä runsaasti ohjattua taukoliikuntaa. Liikuntateema jatkui
myös vapaaehtoistemme järjestämissä iltamissa.
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Yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon
kanssa järjestettiin vuoden aikana 10 tuettua
lomaa. Lomat olivat erittäin suosittuja. Lähes
kaikilla lomilla oli ryhmän vetäjänä yhdistyksen
vapaaehtoisohjaaja. Vapaaehtoisien ansiosta saatiin
lisättyä lomien nivelaiheista tietosisältöä ja tuotua
lomalaisille vertaistukea sekä tietoa paikallisista
toimintaryhmistä.

Vuoden aikana yhteistyökumppanimme järjestivät
jäsenistöllemme myös useita ulkomaisia
Nivelterveyslomia, joihin yhdistyksen omat ohjaajat
toivat oman panoksensa liikunnan ja niveltietouden
parissa. Nivelterveyslomilla oli mukana
nivelsairauksia tunteva fysioterapeutti, joka järjesti
lomalaisille 1–2 päivittäistä jumppaa sekä luentoja.

Fysioterapeutti Petri Eerola liikutti Nivelterveyslomalaisia Toscanan auringon alla.

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, SOSTE
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 RAYtuettu luentosarja toi ympäri maata tule-alan tietoutta
kansalle. Nivelyhdistys oli omalla panoksellaan
mukana kehittämässä luentosarjan sisältöä ja
näkyvyyttä.

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 FT Janne
Ylärinteelle tunnustuksena ansiokkaasta nivelrikkoa
käsittelevästä väitöskirjatyöstä. Tutkimuksessaan
Ylärinne selvitti, miten naudan rustosolujen
rakenneaineista voisi kasvattaa mahdollisimman
aidon kaltaista lasirustoa. Niveltieto-palkinto jaettiin
neljännen kerran, palkintosumman lahjoitti Suomen
Nivelyhdistys. Ehdolla palkinnon saajaksi oli neljä
nivelrikkotutkimusta edistävää väitöskirjaa.
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Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin Jyväskylässä 10.4.2016
ja syyskokous Tampereella 15.10.2016.
Kevätkokoukseen osallistui 15 ja syyskokoukseen
53 jäsentä.

Hallitus ja hallinto
Hallitus kokoontui 8 kertaa. Kokouksista 5 oli
tietoverkon kautta toteutettuja etäkokouksia.
Hallitukseen kuuluivat varsinaiset jäsenet Esko
Kaartinen (puheenjohtaja), Eero Oikarinen
(varapuheenjohtaja), Raija Malmivaara (sihteeri),
Anna-Liisa Kelamo, Kirsi Lindqvist, Heikki
Multaharju, Raija Rapo, Tarja Tauriainen ja Sirpa
Teikari sekä varajäsenet Annele Kiiski ja Tarja
Nieminen. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi
Jyrki Laakso.

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa kaksi kokoaikaista
ja neljä osa-aikaista vakituista työntekijää.
Tuntipalkkaista päivystystyötä teki kolme 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 31.12.2016

Hallituksen työryhmät 2016

Työntekijät

Avustustyöryhmä
Arja Hakala
Heikki Multaharju
Tarja Nieminen, koollekutsuja
Tarja Tauriainen

Lomatyöryhmä
Jyrki Laakso
Raija Malmivaara, koollekutsuja
Tarja Nieminen
Eero Oikarinen

Edunvalvontatyöryhmä
Marja Eronen
Annele Kiiski
Heikki Multaharju
Eero Oikarinen
Sirpa Teikari, koollekutsuja

Vapaaehtoistoiminnan tuki
Arja Hakala, koollekutsuja
Rauni Janhunen
Mirja Kaartinen
Anna-Liisa Kemi
Raija Malmivaara

Henkilöstötyöryhmä
Esko Kaartinen
Jyrki Laakso
Raija Malmivaara, koollekutsuja

Taloushallintotyöryhmä
Esko Kaartinen
Jyrki Laakso
Raija Malmivaara, koollekutsuja

Lehtityöryhmä
Esko Kaartinen
Katri Kovasiipi
Jyrki Laakso, koollekutsuja
Liisa Vatanen

Varainhankintatyöryhmä
Jyrki Laakso
Juhani Viikari, koollekutsuja

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

Vapaaehtoiset toimihenkilöt
Marja Eronen, sosiaaliturvan erityisasiantuntija
Heikki Multaharju, kuntoutusasiamies
Heikki Multaharju, potilasvahinkoasiamies
Eira Mäkitalo, tukihenkilö
Liisa Vatanen, jäsenasioiden hoitaja

Liikuntatyöryhmä
Arto Hyvönen
Anna-Liisa Kelamo, koollekutsuja
Kirsi Lindqvist
Raija Rapo
Sirpa Teikari
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Talous
Merkittävän loven talouteen teki RAY:n ehdottama
ja Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä
vuoden 2014 nivelrikko-opashankkeen osittainen
takaisinperintä. Takaisinperintä perustuu jälkikäteen
tarkasteltuihin painatus- ja toimitusmääriin, joita
tosin ei asiantuntijalausuntojenkaan mukaan olisi
voitu ennakoida. Kaikki ne yhdistämällä voitiin
tehdä jopa hankintalakiin erikoistuneen lakimiehen
kyseenalaistama tulkinta siitä, että hankinnassa ei
olisi noudatettu hankintalakia. Yhdistyksen vähäiset
voimavarat estivät tulkinnan viemisen oikeuden
punnittavaksi.

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
• markkinointikorvaukset
• avustukset kunnilta
• RAY:n yleisavustus
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Juha Lindholm,
HTM.
Vuonna 2016 yhdistys sai pidettyä tiukan
kulukuurin ansiosta talouden niukasti tasapainossa.
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.

a

a
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Vertaisohjaajat 2016
Kaarina Lemmetty, Espoo
Kirsti Silván, Espoo
Kaarina Honkasalo, Espoo
Airi Vanhala, Espoo
Marja Mäntykivi, Espoo
Pirjo Rautiainen, Eno
Seija Antikainen, Eno
Salme Eskelinen, Eno
Leena Kukkonen, Eno
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
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
Outi Saarinen, Imatra
Leena Rautio, Janakkala
Aino Lehtonen, Joensuu
Aija Vartiainen, Joensuu
Pirjo Mäkinen-Särkkä, Joensuu
Teija Piikki, Juva
Kyllikki Klemm, Juva
Raili Petäjä, Juva
Asta Höglund, Jyväskylä
Helena Kokkonen, Jyväskylä
Raija Malmivaara, Jyväskylä
Kristiina Ahokas, Jyväskylä
Pirkko Rytinki, Kaarina
Eila Helena Kujanpää, Kauhajoki
Leena Mannermaa, Kauhajoki
Anja Karjalainen, Keski-Uusimaa
Tapani Karjalainen, Keski-Uusimaa
Sirpa Teikari, Keski-Uusimaa
Arja Kuisma, Keuruu
Kaija Asunmaa, Keuruu
Marja-Leena Hänninen, Keuruu
Leena Jauhiainen, Kiuruvesi
Marja Pennanen, Kiurucesi
Heikki Tikkanen, Kiuruvesi
Elisa Kangaskokko, Kiuruvesi
Helmi Väyrynen, Kiuruvesi
Eila Laukkanen, Kiuruvesi
Ritva Wacklin, Kokkola

Pirkko Syrjäpalo, Kokkola
Aila Syrjäpalo, 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
Sylvi Ikonen, Lieksa
Aino Mitrunen, Lieksa
Pirkko Vänskä, 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
Kaija Vänni, Nokia
Anneli Väänänen, Nummela
Anna-Liisa Kelamo, Nummela
Markku Turunen, Nurmes
Arja Ruokolainen, Nurmes
Ulla Korhonen, Nurmes
Liisa Tolvanen, Nurmes
Irja Jauhiainen, Nurmes
Seija Karhu, Nurmes
Anna-Liisa Kemi, Oulu
Arja Hakala, Oulu
Arja Juutinen, Kiiminki
Asta Lindholm, Parainen
Stina Gerke, Parainen
Aini Zwilling, Parainen
Marja-Liisa Leikas, Pieksämäki
Helena Rautpalo, Pieksämäki
Irma Tyni, Pieksämäki
Mirja Luttinen, Pieksämäki
Raija Nenonen, Pieksämäki
Vuokko Lehto, Pieksämäki
Leena Tornberg, Pieksämäki
Ritva-Leena Peltola, Pori
Tuula Poskiparta, Pori
Pirkko Virtanen, Pori
Maija-Liisa Riekkinen, Porvoo
Anni (Anu) Suni, Porvoo
Pirkko Salunen, Riihimäki
Ritva Hietasola, Riihimäki
Liisa Kauhanen, Riihimäki
Seija Värtö, Lappeenranta
Mervi Piippo, Lappeenranta
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Riitta Hukkanen, Salo/Kaarina
Sirkka Visuri, Salo
Eira Mäkitalo, Sastamala
Pertti Mäkitalo, Sastamala
Maiju Kauraniemi, Seinäjoki
Marja-Liisa Tapaninen, Suonenjoki
Seija Paananen, Suonenjoki
Kirsi Räisänen, Sysmä
Saija Nieminen, Sysmä
Veera Kutinlahti, Tampere
Marja Sillman, Tampere
Marja Rajala, Tampere
Kirsti Niemelä, 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
Jukka Vihersaari, Vantaa
Eevastiina Päivärinne, Vantaa
Manna Rissanen, Varkaus
Rauni Janhunen, Varkaus
Jorma Vidman, Ylöjärvi
Aino Vidman, Ylöjärvi

Vuosikertomus 2016
Vuoden 2016 nivelpiirit
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