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Taustaa
Nivelsairauksia vastaan - nivelterveyden puolesta
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 ensioireiden ilmenemisestä tekonivelen
jälkeiseen aikaan asti. Nivelongelmista kärsiviä pyritään lähestymään
hyvissä ajoin, jotta ihmiset saisivat vinkkejä ja välineitä nivelrikkoprosessin
hidastamiseen sekä ikävien kipuoireiden ja toimintarajoitteiden lievitykseen.
Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on tukea myös tekonivelleikkaukseen
valmistautuvia ja jo tekonivelen saaneita.

Suomen Nivelyhdistys ry
rtJ
rtJ

rtJ

Yli 10 000 jäsentä
Kevyt organisaatio:yhdistys,
yksi
Valtakunnallinen
yhdistys,
jolla noin
50
51 alueellista
nivelpiiriä
alaosastoa ympäri maata

Kuusi
vakituista työntekiKuusi vakituista
jää, jotka tekevät pääosin
työntekijää, kaikki
etätyötä

tekevät etätyötä

rtJ

Tiedotus

Neuvonta

Vertaistuki

Edunvalvonta

Yli sata
100 vapaaehtoisYli
työntekijää
vapaaehtoistyöntekijää

Yhdistyksen organisaatio pidetään joustavana ja kustannustehokkaana.
Suomen Nivelyhdistyksen toimintamalli poikkeaa selvästi lähes kaikkien muiden
valtakunnallisten terveysjärjestöjen mallista. Liitto-paikallisyhdistysmallin sijasta kaikkea
toimintaa ohjaa ja tukee yksi valtakunnallinen yhdistys, jolla oli vuoden lopussa
51 nivelpiiriä ympäri maata.
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Vuoden 2019 toiminta
Vuoden 2019 toiminnan painopisteet olivat
tiedotuksessa, vapaaehtoistoiminnassa ja
neuvonnassa. Nivelrikon ennaltaehkäisyn ja
hoidon mahdollisuuksista tiedotettiin laajasti etenkin
hankkeiden avulla. Hanke Työikäisten nivelterveys
kuntoon eteni suunnitelmien mukaisesti.

rahoituksen vähäisyyden vuoksi hyvin rajalliset.
Vuoden 2019 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli
10 547. Aiemmin jäsenmäärää ovat kasvattaneet
etenkin valtakunnalliset, isot luentokiertueet. Jos niitä
ei pystytä järjestämään, tieto yhdistyksestä ei tavoita
uusia potentiaalisia jäseniä riittävän tehokkaasti.

Tiedotus oli aktiivista mm. Niveltieto-lehden,
internetin, uutiskirjeiden, avoimien yleisöluentojen
ja sosiaalisen median kautta. Vertaistukea ja
muuta paikallista toimintaa, kuten liikuntaryhmiä ja
paikallisia luentoja jatkettiin valtakunnallisesti yli 50
paikkakunnalla.

Yhdistyksen toimintamallit pidettiin
kustannustehokkaina toimintakyky ja asiantuntijuus
säilyttäen. Hallituksen apuna oli lukuisia työryhmiä,
joihin kuului sekä hallituksen jäseniä että ulkopuolisia
asiantuntijoita.

Yhdistys piti huolta palvelutasostaan, vaikka resurssit
etenkin perustoiminnan osalta olivat ulkopuolisen

Vuoden lopussa yhdistyksen palveluksessa oli
viisi vakituista ja kolme määräaikaista työntekijää.
Työntekijät tekivät pääosin etätyötä.

Hämeenlinnan syyskokouksessa 28.10.2019 valittiin 20 vuotiaan Suomen Nivelyhdistyksen juhlavuoden hallitus. Kuvasta puuttuvat hallitukseen valitut Jari Arokoski, Raija Rapo ja Tuija Raski.

Suuri osa valtakunnallisesta toiminnasta toteutettiin
vapaaehtoisvoimin. Maanlaajuisesti yli sadan
vapaaehtoistyöntekijän ahkera työpanos oli
korvaamattoman arvokas lisä yhdistyksen toimintaan.
Yhteistyö erityisesti muiden tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen kanssa jatkui vahvana sekä
paikallistasolla että valtakunnallisesti.
Taloudellisesti vuosi 2019 oli erittäin haastava.
Erityisen haasteen tuottivat edelleen niukka julkinen
rahoituspohja.

Vuoden aikana saatiin kuitenkin aikaan merkittäviä
uudistuksia. Taloushallinnon uudistaminen saatiin
käyntiin. Vuoden 2019 alussa, maaliskuusta alkaen,
kirjanpito siirrettiin helsinkiläiselle Faktucon Oy:lle ja
taloushallinto vietiin Procountor-järjestelmään.
Aiemmin paljolti vapaaehtoistyönä toteutetut
jäsenasioiden hoito ja postitukset siirtyivät
palkkatyövoiman tehtäväksi. STEA-yleisavustuksella
taloudenhoitoon palkattiin hallintosihteeri. Vuoden
aikana haettiin onnistuneesti STEA:lta rahoitusta
myös uuden jäsenrekisterijärjestelmän hankintaan.
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Visio:

Suomen Nivelyhdistyksen
uusi strategia
2020–2023

Suomen Nivelyhdistys ry on valtakunnallisesti
tunnettu ja arvostettu vaikuttaja.

Missio:

Suomen Nivelyhdistys tukee ja edistää ohjauksella ja
liikunnalla mahdollisimman hyvää nivelterveyttä
ja toimintakykyä parantaen
kansanterveyttä merkittävästi.

Strategiset tavoitteet

1. Suomen Nivelyhdistys arvostetuksi yhteistyökumppaniksi ja toimijaksi

Vuoden 2019 aikana saatiin
päätökseen pitkäjänteinen
ja monivaiheinen työryhmätyöskentely, jossa valmistui
Suomen Nivelyhdistyksen
strategia vuosille
2020–2023

Mitä teemme:
• Verkottuminen terveyttä edistävän ketjun varteenotettavaksi ja
merkittäväsi toimijaksi
• SNY merkittävä tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäjä
Miten teemme:
• SNY näkyy ja vaikuttaa yhteisillä foorumeilla muiden kansanterveysjärjestöjen ja paikallisten toimijoiden kanssa
• Yhdistyksen asiantuntemus näkyviin mediassa
• Terveyskylä.fi: Niveltalo- ja Kuntoutumistalo,
panostus & näkyvyys
• Syventävä nivelkohtainen ohjeistus, videot
2.Yhdistyksen kansanterveydellinen ja -taloudellinen
vaikuttavuus näkyväksi
Mitä teemme:
• Nivelterveyden tärkeys kaikkien ikäryhmien tietoisuuteen
valtakunnallisesti
• SNY:n vapaaehtoistoiminta vetovoimaiseksi

Kaikkea
toimintaamme
ohjaavat arvot:

Avoin
Aktiivinen
Asiantunteva

Miten teemme:
• Uudet vaihtoehtoiset vapaaehtoisuuden mallit
• Poliittisten päättäjien kohtaamiset
• Näkyviä vaikuttajapersoonia ‘keulakuviksi’
• Nuoret tiedon äärelle.
Yhteydet: oppilaitokset, urheiluseurat, terveyskeskukset
• 2020 juhlavuosi – nivelterveyspäivä
• Gradu/väitös kansanterveydellisestä/-taloudellisesta vaikuttamisesta
3. Suomen Nivelyhdistys ajantasaiseksi

Tasa-arvoinen

Mitä teemme:
• Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset näkyviksi.
• Käypä hoito -suositukset: sairauden luonteen ja merkityksen ymmärryksen lisääminen.
• Digi-nykyaikaisuus
• Perus IT-resursseja paikallistoimintaan

Yhteistyökykyinen

Miten teemme:
• Hallinnollisen rakenteen uudistaminen
• FOARS-yhteistyön lisääminen/kehittäminen
• Seniorikansalaisten paikalliset tietotekniikkakoulutukset
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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 tärkeä
keino ovat avoimet yleisöluennot, joilla tietoa
antavat yhdistyksen omat ja muut alan parhaat
asiantuntijat. Vaikka ennaltaehkäisytiedotuksen
kansanterveyshyöty olisi suuri, vuonna 2019 meillä
oli siihen käytettävissä niukat resurssit.
Nivelrikko koskee niin laajoja väestöryhmiä, että
yleisillä luennoilla on välttämätöntä käyttää satojen
istumapaikkojen luentosaleja. Ne ovat kalliita, kuten
myös lehti-ilmoitukset, jotka ovat välttämättömiä
luennoista tiedottamiseen. Isojen luentotilaisuuksien
rahoittajiksi tarvitaankin ulkopuolisia rahoittajia,
esimerkiksi kaupallisia yhteistyötahoja. Yleinen
taloustilanne on vuosi vuodelta vähentänyt tätä
yhteistyötä, joten valtakunnallisia, yhteistyötahojen
tukemia luentokiertueita pystyttiin järjestämään

Järvenpään nivelpiirin vertaisohjaaja Arto Hyvönen
kertoo nivelpiirien toiminnasta ennen fysiatrian
erikoislääkärin Kristiina Kokkosen nivelrikkoluentoa.
vuonna 2019 vain yksi kolmen luennon kiertue
yhteistyössä Fysioline Oy:n kanssa. Luennot
toteutettiin huhti-toukokuussa Hyvinkäällä,
Järvenpäässä ja Porvoossa.
Lisäksi vuoden aikana pystyttiin järjestämään
jäsen-maksurahoituksen turvin kaksi yksittäistä isoa
luentoa, toinen kevät- ja toinen syyskokouksen
yhteydessä. Näille luennoille osallistui yhteensä 414
kuulijaa.
Yksittäisillä yhdistyksen paikallisten osastojen
järjestämillä paikallisilla luennoilla ja yhdistystä
esittelevissä pienimuotoisemmissa infotilaisuuksissa
oli yhteensä 5054 kuulijaa. Erityisen suosittuja olivat
ortopedi Esko Kaartisen eri nivelpiiripaikkakunnilla
vapaaehtoistyönään pitämät yleisöluennot
nivelrikosta, sen tunnistamisesta ja hoitomuodoista.

Kivunhoitoon erikoistunut fysiatrian erikoislääkäri Kristiina Kokkonen luennoi Hyvinkääsalissa nivelrikosta 15.4.2019.
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Tiedotus – Niveltieto
Yhdistyksen jäsenlehti Niveltieto ilmestyi vuoden
aikana neljä kertaa. Lehteä jaettiin jäsenien ja
vuosikertatilaajien lisäksi ilmoittaville tahoille
sekä artikkeleiden kirjoittajille ja muille lehden
avustajille. Aiemmin ilmestyneitä numeroita myytiin
irtonumeroina internetissä, lehdessä olevan
tilauskaavakkeen kautta, luennoilla ja Rautakirjan
irtonumeromyynnissä. Lehden levikki oli vuoden
lopussa noin 13 000. Levikki pysyi edellisvuoteen
nähden kutakuinkin ennallaan, mikä on nykyisessä
paperilehtien levikkivertailussa hyvä tulos ja
kuvastaa niveltietouden tarpeellisuutta. Niveltietoja
painettiin yhteensä 58 500 kappaletta.

Lehden toimittamisesta vastasi lehtityöryhmä.
Vuoden ensimmäisen numeron päätoimittajana
toimi Jyrki Laakso ja numeroiden 2 - 4/2019
päätoimittajana Katri Kovasiipi. Lehden
toimitukseen saatiin lisävahvistusta syksyllä 2019,
kun lehden osa-aikaiseksi toimittajaksi saatiin
rekrytoitua viestintäsuunnittelija Tiina Lammassaari.
Artikkeleiden kirjoittajina ja lähteinä toimivat
alan huippuasiantuntijat professoreista nuoriin
tutkijoihin. Vuoden aikana lehdessä julkaistiin
yli 52 asiantuntevaa artikkelia ja haastattelua.
Lehden sisältöä täydensivät lukijoiden kokemukset,
vakiopalstat, lääkärien vastaukset lukijoiden
kysymyksiin ja tiedot uusista eduista ja palveluista.
Niveltiedon ulkoasu ja rakenne noudattaa pari vuotta
sitten toteutetun lehtiuudistuksen mukaista linjaa.
Sen puitteissa sisältöä, kuvitusta ja taittoa kehitetään
kaiken aikaa.
Jokaisesta lehden numerosta on tullut positiivista
palautetta lehden toimitukselle.

2/2019
TIETOA NIVELRIKOSTA JA MUISTA NIVELSAIRAUKSISTA

Marita Liulia:

Mainio asenne
ratkaisee!

Autovenyttely
PAL.VKO 2019-30

Tenniskyynärpää

Fysioterapia
nivelrikon hoitona

677773-1902

Niskakivun hoito

Kipukapina

IRTONUMERO

“Lehti on edelleen laadukas ja houkutteli
lonkkiakin venyttämään.”
- Lukijapalaute -

Niveltieto ilmestyi helmi-, touko-, elo- ja
marraskuussa 52-sivuisena.
Lukijapalaute oli kauttaaltaan
erittäin kiitollista.
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“Ulkoasukin on tyylikäs, raikas!”
- Lukijapalaute -
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Tiedotus – Verkkopalvelut
Yhdistyksen verkkosivujen sisällön kehittämistä
jatkettiin. Nivel.fi on edelleen selkeästi laajin
suomenkielinen nivelsairauksiin keskittynyt
internetpalvelu. Sivustorakenne ja tekninen
alusta eivät kuitenkaan ole ajan tasalla, ja niiden
uudistaminen on lähitulevaisuudessa välttämätöntä.
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 nivelrikkoisia tukevaa
tietoa löytyy nivelopas.fi-sivustolta.
Yhdistyksen verkkosivuilla vieraili vuoden aikana
yhteensä 351 757 eri kävijää, jotka katsoivat
yhteensä 1 338 389 sivua. Päivittäin sivuilla käy
noin 2000–3000 käyttäjää. Keskimääräinen yhden
käyntikerran katsottujen sivujen määrä oli 3,69.
Sivuston kiinnostavuus näyttää jonkin verran

Sosiaalisessa mediassa yhdistys sai näkyvyyttä
etenkin Facebookin kautta. Tykkääjiä oli vuoden
lopussa yli 2118 (+318), ja seuraajia saman verran.
Sosiaalisen median panostukset jäivät niukkojen
työntekijäresurssien vuoksi melko vähäisiksi vuonna
2019.
Uuden virtuaalisen vertaistuen, Virtun
osallistujia haettiin työterveysasemilla jaettujen
nivelterveyspakettien, sosiaalisen median
(Facebook, Twitter ja Nivelklubi) sekä uutiskirjeiden
avulla. Virtu-kokoontumisia ehdittiin järjestää 33
kertaa vuoden 2019 aikana.
Niveloppaan Kumppanina nivelrikko –
Näin tulen toimeen Internet-versio osoitteessa
www.nivelopas.fi toi painetun oppaan tiedot
helposti ja maksuttomasti nettikäyttäjien ulottuville.
Nivelalan tuoreimmista kuulumisista ja
toiminnastamme kiinnostuneille lähetimme vuoden
aikana 164 uutiskirjettä. Eri kohderyhmille on
tehty 83 erilaista uutiskirjeosoitteistoa, esimerkiksi
eri paikkakunnille suunnattuja uutiskirjetilauksia
on 66 nykyisillä ja entisillä nivelpiiripaikkakunnilla.
Uutiskirjeiden tilaajia on yhteensä noin 6000. Myös
esimerkiksi ammattilaisille, lomista kiinnostuneille
ja virtuaalisesta vertaistuesta kiinnostuneille on
omat uutiskirjeosoitteistot. Tietojärjestelmäongelmat
ovat aiheuttaneet haasteita isoimpien
uutiskirjeosoitteistojen perille toimittamisessa.

laskeneen edellisvuosiin verrattuna, ja jo kauan
tarpeelliseksi katsottu sivustouudistus on erittäin
tarpeellinen myös näiden lukujen valossa.
Sivustolla kävijöistä lähes 25 % oli yli 65-vuotiaita
ja runsaat 20 % oli 55–64-vuotiaita. Naisia sivuston
käyttäjistä oli 78,2 %.
Nivel.fi-sivustolle upotettu virtuaalinen keskustelualusta,
nivelaiheisiin keskittyvä Nivelklubi, säilytti asemansa.
Vuoden lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä oli 5 297
(+85 vuoden aikana), viestiketjuja 3 979 (+60) ja
viestejä 57 761 +183). Yhdistyksen viestintä seuraa
Nivelklubia ja tiedottaa yhdistyksen ajankohtaisista
asioista myös siellä, mutta keskustelun moderointiin
yhdistyksen työntekijäresurssit eivät riitä.
Yhdistyksen sisäinen keskusteluryhmä Foorumi jatkoi
uutiskirjeiden rinnalla toimintaansa aktiivisena tiedon
välittäjänä vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteisenä
kanavana. Foorumilla oli yli 5000 viestiä kaikkiaan
1 110 viestiketjussa, aktiivisia käyttäjiä oli 146.

Suomen Nivelyhdistyksen oma Facebook-sivu on suosittu
alusta nivelasioista tiedottamiseen. Monet aiheet ja uutiset
herättävät myös keskustelua sivun seuraajien joukossa.
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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 kertoen sekä nivelongelmien
yleisyydestä että vertaistukitoiminnan merkityksestä
Paikallistoiminnastamme kirjoittivat lukuisat
alueelliset ja paikalliset lehdet.
Yhdistys toimi lukuisien aikakauslehtiartikkelien
tietolähteenä ja auttoi toimittajia haastateltavien
löytämisessä. Yhteistyösopimuksen puitteissa
viestintäpäällikkö kirjoitti artikkelit vuoden jokaiseen
EL-Sanomien numeroon (6). Yhdistyksen
puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja saivat läpi
mielipidekirjoituksen ”Nivel ei käytössä kulu”
Helsingin Sanomiin (3.3.2019).
22.8.2019 MTV:n Huomenta Suomessa esiintyi
Suomen Nivelyhdistyksen hallituksen jäsen,
Helsingin yliopiston fysiatrian professori Jari
Arokoski.

Nivelet rakastavat liikettä!
Jos nivelet kipuilevat, ovat aamuisin ja liikkeelle lähtiessä jäykät ja liikerajoituksiakin
ilmenee, parasta lääkettä on liike.

V

aikka nivelrikon yhteydessä puhutaan usein
”kulumasta”, on se huono termi: nivel voi paremmin, kun
sitä liikuttaa. Liikettä ei pidä
vähentää ”kulumisen” pelossa.
Nivelrikkoisille suositellaan
liikuntaa oireiden lievitykseen
sekä lihasvoiman, liikelaajuuden ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. Nivelille ystävällisiä liikuntamuotoja
ovat esimerkiksi hiihto, lumikenkäily, pyöräily, sauvakävely,
tanssi, venyttelyt ja voimistelut
omaa kehoa kuunnellen, lempeä jooga, asahi, uinti, vesijuoksu ja vesijumppa.

Kuntosalilaitteista nivelrikkoisille sopivat yleensä hyvin
esimerkiksi
ojennuspenkit,
voimakelkat sekä soutu- ja
pyöräilylaitteet.
Laitteiden vastukset pitää
säätää omaan tilanteeseen sopiviksi – ei liian koville vastuksille varsinkaan harjoittelun
alussa. Vastuksia kannattaa
lisätä varovaisen nousujohteisesti.
Asiantuntevista liikunnanohjaajista on apua, mutta tärkeintä on kuulostella oman
kehon viestejä.
Harjoittelun tulisi olla säännöllistä: jos liikunta lopete-

taan, sen tuomat myönteiset
vaikutukset luonnollisesti katoavat.

Voiko liikkua liikaa?
Monesti nivelkivut ja liikerajoitukset voivat herättää liikkumisen pelkoa. Liikkuessa
tuntuva kohtuullinen kipu
ei kuitenkaan ole vaarallista.
Tarvittaessa ennen liikuntaa
voi ottaa myös kipulääkkeen.
Mistä sitten tietää, milloin
liikkuu liian kovaa nivelten
kuntoon nähden?
Yleisenä ohjeena voi ajatella,
että yli kaksi tuntia liikunta-

harjoittelun jälkeen tuntunut
kipu ja turvotus ovat merkkejä
liian kovasta harjoittelusta. Jos
tällaista kokee, on syytä levätä
kunnolla ja harjoittelua pitää
keventää seuraavilla kerroilla.
Pääasia kuitenkin on, ettei
jämähdä pitkiksi ajoiksi paikoilleen, vaan liikettä tulisi tasaisesti ja toistuvasti.
Tekonivelen jo saaneille
nivelrikkopotilaille
sopivat
kutakuinkin samat liikuntamuodot kuin muillekin nivelrikkoisille. Iskut, väännöt, voimakkaat tärähdykset ja hypyt
ovat riski myös tekonivelille,
joten esimerkiksi rajut pallo-

Suomen Nivelyhdistys on yhteistyökumppani vuonna 2019
Eläkeliiton yhteistyökumppani vuonna 2019 on Suomen Nivelyhdistys. EL-sanomissa on ensi vuonna nivelien hyvinvoinnista kertovia asiantuntija-artikkeleita. Eläkeliiton yhdistykset voivat tehdä yhteistyötä nivelpiirien kanssa. Lisätietoa: www.nivel.fi, puh. 09 27 123 12 tai toimisto@nivel.fi.
Nivelneuvontapuhelin, puh. 0800 05252, on avoinna joka päivä, kellon ympäri. Nivelneuvontaan voi soittaa kaikissa niveliin liittyvissä kysymyksissä. Päivystyspuhelimeen vastaavat Fysioksen fysioterapeutit
ovat erikoistuneet auttamaan etenkin akuuteissa tapauksissa. Puhelut ovat ilmaisia soittajille.
Kysymyksiä voi tehdä myös sähköpostitse: neuvonta@nivel.fi.
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katri.k
Suomen

Vuosikertomus 2019
Neuvonta
Puhelimitse ympäri vuorokauden, vuoden
jokaisena päivänä toimiva Nivelneuvonta jatkoi
toimintaansa edelleen. Puhelut ovat soittajille
maksuttomia, ja niihin vastaavat yhteistyötä
kanssamme tekevän Fysioksen fysioterapeutit.
He antavat neuvoja erityisesti akuuteissa
nivelongelmissa ja ohjaavat soittajat eteenpäin
näiden tarvitsemien palveluiden pariin.
Yhdistyksellä oli myös vapaaehtoisvoimin toimivat
potilasvahinko- ja kuntoutusasiamies sekä
sosiaaliturvan erityisasiantuntija. Potilasvahinkoja kuntoutusasiamiehelle tuli vuoden aikana 94
yhteydenottoa, sosiaaliturvan erityisasiantuntijalle
yhteydenottoja tuli 230.
Fysioksen hoitaman Nivelneuvonnan tarkkoja
soittomääriä ei tiedetä, mutta yleisöpalautteen
perusteella palvelua on käytetty aktiivisesti.
Nivelrikon itsehoitoluennot olivat erittäin
kysyttyjä muiden järjestöjen ja organisaatioiden
apuna. Luentoihin liittyi aina yleisölle annettu
mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä, ja
useimmiten yleisen osion jälkeen tilaisuudet
jatkuivat henkilökohtaisen neuvonnan parissa.
Itsehoitoluentoja pitivät sekä työntekijät että
vapaaehtoiset.

Aluesuunnittelija Anna-Liisa Kemi esittelee Suomen Nivelyhdistyksen toimintaa luentoyleisölle, joka on saapunut kuuntelemaan fysiatrian professori Jari Arokosken luentoa Kuopioon.
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Suomen Nivelyhdistys ry
Vapaaehtoistoiminta
Suomen Nivelyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan
ydin ovat eri puolilla maata toimivat paikalliset
nivelpiirit, joita toimi vuoden lopussa 51 paikkakunnalla.

vapaaehtoistyöntekijöitä, kunnes yhdistykseen
palkattiin hallintosihteeri hoitamaan mm. näitä
tehtäviä.

Nykyinen nivelpiirimäärä ei vastaa todellista tarvetta.
Tämänhetkisten resurssien rajallisuuden vuoksi
emme voi juurikaan kasvattaa vertaisryhmien
määrää: nivelpiirejä onkin ollut jo useana vuonna
vaihtelevasti 50:n molemmin puolin.
Nivelpiirejä ja piirien ohjaajia tukee kolmen aluesuunnittelijan ryhmä. Aluesuunnittelijoiden vastuut
ovat jakautuneet alueellisten nivelpiirimäärien mukaan,
vaihdellen reilusta kymmenestä nivelpiiristä reiluun
kahteenkymmeneen.
Paikallisten osastojen vapaaehtoisohjaajien
järjestämien vertaistukiryhmien tapaamisissa oli
useimmiten vieraana joku nivelterveyden asiantuntija.
Kaikille avoimet ryhmät kokoontuivat yleensä kerran
kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta. Nivelpiirivertaistukiryhmät kokoontuivat yhteensä 396 kertaa,
kävijöitä oli yhteensä 6 610.
Muussa nivelpiirien järjestämässä toiminnassa
(mm. paikalliset luennot, omat kokoukset, ohjaajien
kohtaamiset eri tapahtumissa) osallistujia oli 8 219.
Yhteensä näistä kaikista nivelpiirien järjestämistä
kohtaamisista tulee 31 423 osallistumiskertaa.

Vapaaehtoisia vertaisohjaajia koulutettiin vuoden
2019 aikana taloudellisten resurssien niukkuuden
vuoksi vain kahdessa alueellisessa koulutuksessa.
Koulutuksissa oli yhteensä 46 osallistujaa.
Molempien koulutuksien aiheena oli viestintä ja
yhdistyksen strategia, ja koulutuksien kesto oli kuusi
tuntia.
Koulutukset ovat tarpeellisia niin asiasisältönsä
kuin myös ohjaajien keskinäisen verkottumisen
kannalta. Osallistujat kokivat koulutukset hyödyllisiksi
ja tarpeellisiksi. 4.9. Joensuussa järjestetyn
koulutuksen palautteiden keskiarvo oli 4,9 ja 27.10.
Hämeenlinnassa 3,8 (arviointiasteikko 0–5).
Huomiota kiinnitettiin myös vapaaehtoisten
huomioimiseen ja palkitsemiseen. Vuoden aikana
jaettiin kunniakirjoja pitkään toimineille nivelpiireille ja
palkittiin määrävuosia toimineet vapaaehtoistoimijat
mitalein.

Vuoden vertaisohjaajaksi valittiin
Valkeakosken nivelpiirin vertaisvetäjätiimin
ohjaaja Merja Jokinen.

Vapaaehtoisemme kävivät pitämässä luentoja myös
muille järjestöille heidän tilaisuuksissaan. Vuonna
2019 painottuivat Eläkeliitto-yhteistyön puitteissa
toteutuneet nivelpiiriohjaajien vierailut Eläkeliiton
tilaisuuksissa.
Suomen Nivelyhdistystä on esitelty Eläkeliiton
kokoontumisissa yli 40 kertaa eri puolilla Suomea.
Myös nivelpiiriohjaajien järjestämät Nivelrikon
itsehoito -luennot olivat edelleen suosittuja.
Paikalliset liikuntaryhmät olivat suosittuja. Vuoden
aikana nivelpiirien järjestämissä liikuntaryhmissä
(runsaat 500 liikuntakertaa vuodessa) eri puolilla
maata oli yhteensä 16 594 käyntiä. Suosituimpia
olivat nivelongelmaisille hyvin sopivat, ohjatut
lämminvesiallasryhmät.
Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöihin kuului vuoden
2018 lopussa 152 vertaisohjaajaa ja vuoden 2019
lopussa 139.
Lisäksi yhdistyksen hyväksi toimi useita muita
vapaaehtoistyöntekijöitä: hallitus ja sen työryhmien
jäsenet, potilasvahinkoasiamies ja sosiaalialan
erityisasiantuntija. Alkuvuodesta myös jäsenasioiden
ja tilausten hoitaja, toimistosihteeri, postittajat olivat

Vuoden vertaisohjaaja 2019, Merja Jokinen, luotsaa
Valkeakosken nivelpiirin vertaisvetäjätiimiä, jossa toimii
7–8 vapaaehtoistyöntekijää.
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Vuosikertomus 2019
Liike on lääke!
Tämän tosiasian muistaen
monet nivelpiirit järjestävät
erilaisia liikuntaryhmiä.
Vasemmalla kuvassa Mikkelin
nivelpiirin kuntosaliryhmä.

Alla jooganohjaaja Mirja
Luuppalan ohjaama Forssan
nivelpiirin joogaryhmä, josta
oli artikkeli myös Niveltiedossa
1/2019.

Pieksämäen nivelpiiri
esitteli toimintaansa ja
Suomen Nivelyhdistystä
Wanhojen Veturitallien
tapahtumapäivässä.
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Suomen Nivelyhdistys ry
Edunvalvonta

Hankkeet

– Työikäisten nivelterveys kuntoon

Yhdistyksen tärkeänä tehtävänä on edistää
nivelsairaiden asemaa ja heidän oikeuksiensa
toteutumista yhteiskunnassamme.
Yhdistyksen tavoitteena on edistää nivelsairauksien
ei-leikkauksellisia hoitomuotoja, niveltä säästävien
toimenpiteiden ja tekonivelleikkauksien saatavuutta
ja alueellista tasa-arvoa sekä työskennellä
nivelsairauksien hoidon laadun, seurannan ja
kuntoutuksen parantamiseksi.
Jäsenten edunvalvontaa toteutettiin vuonna
2019 yhteistyössä tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen
yhteistyöjärjestön Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n
ja muiden tule-järjestöjen kanssa. Vuonna 2019
Nivelyhdistyksellä oli kaksi edustajaa Tule ry:n
hallituksessa. Nivelyhdistys oli yksi tule-järjestöjen
yhteisen Tule kuntoon, seniori! -luentosarjan
järjestäjistä.

Sisällysluettelo

◊ Valmistaudu lääkärin vastaanotolle

Lisäksi jäsenten edunvalvontaa toteutti yhdistyksen
hallituksen asettama edunvalvontatyöryhmä.

Yhdistyksen edustajat olivat mukana
luomassa ja päivittämässä järjestöjen yhteistä
Sosiaaliturvaopasta.

Nivelterveys kuntoon!
Hankkeessa parannetaan työikäisten nivelrikkoisten
◊ Työikäisten nivelterveys kuntoon -hanke
2
nivelterveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua
◊ Hyödyllisiä linkkejä omahoidon ohjauksella ja
3
liikuntaohjauksella,
virtuaalisella
vertaistuella
yhteistyössä
työterveys◊ Työtehtävät toimintakyvyn mukaan
4
toimijoiden
kanssa.
Toimintakyky
kuntoon
◊ Kipu vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti
6
-avustusohjelman osahanke työllistää kokoaikaisen
◊ Kipupotilaiden hoitoon
uudet toimintamallit
8
hankevastaavan
ja osa-aikaisesti
yhdistyksen muita
työntekijöitä.
◊ Istuminen ja nivelterveys
11

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.

Yhdistyksen sosiaaliturvan erityisasiantuntija
osallistui aktiivisesti sosiaaliturvan edistämiseen
valtakunnallisesti ja paikallisesti, kuin myös
jäsenien henkilökohtaisiin kysymyksiin vastaten.

Syyskuussa 2017 alkanut STEA-rahoitteinen hanke
Työikäisten nivelterveys kuntoon 2017–2020 eteni
suunnitellusti.

12

Vuoden 2019 yhteistyökumppanit olivat Terveystalo,
◊ Hyvät kengät, helpompi kävely
14
Pihlajalinna
ja Aava. Uusi yhteistyösopimus solmitSuun puhtaus
on tärkeää
nivelsairaalle
tiin◊alkavaksi
vuonna
2020
Siun Työterveys Oy:n18
kanssa.
◊ Teen sitä mitä rakastan
20
◊ Kuntosali kotonasi - harjoitusohjelma nivelrikkoiselle
Yhteistyön
näkyvin muoto on niveltietopakettien 22
ja
hankekäyntikorttien jako työterveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Yhteensä niitä jaettiin 1 736
kpl. Hankevastaava vieraili kertomassa työikäisten
nivelterveydestä yhteistyötapaamisissa (7 kpl).

Niveltietopaketit myös digitaalisena

Niveltietopaketin selkeyttä ja visuaalista ilmettä
uudistettiin. Nivelterveys kuntoon -kooste taitettiin uudelleen, myös digimuotoon. Digimateriaalin
markkinointiin ideoitiin ns. hankekäyntikortti, jossa on
sähköiset yhteystiedot. Erityisesti Aava halusi ohjata
asiakkaat digiaineiston pariin.

Niveltietoa kaivataan omahoidon tueksi

Palautekyselyn perusteella Niveltietopaketin sisältöön on oltu tyytyväisiä. Se on vastannut hyvin
käyttäjien tarpeita ja ollut ajantasaista sekä luotettavaa. Niveltietopaketti kannusti käyttäjiä muuttamaan
liikuntatottumuksiaan ja auttoi ymmärtämään itsehoidon tärkeyden.
Yhteistyökumppaneille tehdyn palautekyselyn mukaan tärkeimpinä nivelpotilaiden hoidon tukina pidettiin verkkomateriaaleja sekä yleisöluentoja ja tapahtumia. Nivelyhdistyksen aktiivinen toiminta oli vastaajien
mielestä kolmanneksi tärkein elintapaohjauksen tuki.
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Vuosikertomus 2019
– Kumppanina nivelrikko – näin tulen
toimeen -opashanke

Tietoa niveltesi hyväksi:

www.nivel.fi/artikkeli
Virtuaalista vertaistukea työikäisille:

www.nivel.fi/virtu
Kysy lisää:
vertaistuki@nivel.fi

www.nivel.fi

Virtuaalinen vertaistuki eli Virtu

Vuonna 2018 toteutetulta nivelrikko-oppaan
päivityshankkeelta jäi käyttämättä rahaa vuodelta
2018 hiukan yli 13 000 €. Hanke on saatettu
päätökseen vuoden 2019 aikana. Oppaita on jaettu
vuoden 2019 loppuun mennessä seuraavasti:
138 851 kpl suomenkielisenä, 8 030 kpl
ruotsinkielisenä, 46 206 kpl yhdistysesitteitä
suomenkielisenä ja 4 105 kpl yhdistysesitteitä
ruotsinkielisenä.
Hankkeen päätyttyä oppaan painatuksesta
vastanneen painotalon, Arkmedian varastoon jäi
n. 7 000 kpl suomenkielisiä ja runsaat 6 000 kpl
ruotsinkielisiä oppaita.

Virtuaalisen vertaistukiryhmän tavoite on tarjota
tietoa ja tukea työikäisille nivelrikkoa sairastaville,
paikasta riippumatta. Ryhmät kokoontuvat iltaisin
1,5 tunnin ajan.

Oppaita on toimitettu myös Työikäisten nivelterveys
kuntoon -hankkeen materiaalipostituksia varten.

Vuonna 2019 ryhmiä oli 33 kpl ja osallistujia
keskimäärin 5,4 henkilöä. Suurin osa osallistujista
oli naisia. Ryhmiä ohjaavat Nivelyhdistyksen
aluesuunnittelijat, toisinaan ohjauksesta huolehtii
muu asiantuntija.
Virtu-ryhmissä käsiteltiin monipuolisesti nivelrikon
omahoitoa, tavoitteena toimintakyvyn kohentaminen,
nivelrikon oireiden lieventäminen ja hidastaminen
sekä työkyvyn parantaminen. Asiantuntijavieraana oli
Kela-asiantuntija Raija Rapo, teemana Kelan etuudet
ja työikäisen sosiaaliturva.
Virtu-vertaisryhmiltä kerätyn palautteen mukaan
toiminnasta on koettu olevan suurta apua erityisesti kivun hoitoon, ja keskustelu vertaishenkilöiden
kanssa on ollut antoisaa. Toisaalta toivottiin useammin vaihtuvia sekä eri-ikäisiä ja eri ammattitaustoista
olevia virturyhmän ohjaajia. Digitekniikka aiheutti
joillekin osallistujille ongelmia. Virtu-verkkosivuille on
koottu kaikki esitykset, joita on luettu satoja kertoja.

Jäljellä olevat oppaat hyödynnetään omassa
toiminnassamme vuoden 2020 aikana. Lisäpainoksia
ei ole suunniteltu eikä oppaita myöskään myydä
ulkopuolisille.

Muu toiminta
Yhdistyksen pitkäjänteinen strategian
kehittäminen saatiin päätökseen.
Strategiaseminaareihin osallistui laajasti edustajia
sekä työvoimasta että vapaaehtoisista.
Yhdistyksen oma arviointitoiminta jatkui
suunnitelman mukaisesti eri tahoilla. Palautteita
kerättiin vuosikellon mukaisesti, ja erityisesti
vapaaehtoistoimintaa ja sen ohjausta kehitettiin
palautteiden perusteella.
Jäsenille jaettiin ja postitettiin omien ohjeiden
lisäksi eri yhteistyötahojen tuottamia potilasoppaita
ja -ohjeita sekä artikkelikopioita aiemmin
ilmestyneistä lehdistämme. Erilaisia jaettavia
oppaita, ohjeita ja artikkeleita oli vuoden lopussa
noin 200.
Yhdistys on mukana Kokemustoimijaverkostossa.
Vapaaehtoisiamme toimii sekä ohjausryhmissä että
varsinaisina kokemustoimijoina.
Yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon
kanssa järjestettiin vuoden aikana kymmenen
tuettua lomaa. Lomat olivat erittäin suosittuja. Lähes
kaikilla lomilla oli ryhmän vetäjänä yhdistyksen
vapaaehtoisohjaaja, loman vertaisohjaaja.
Vapaaehtoisien ansiosta saatiin lisättyä lomien
nivelaiheista tietosisältöä ja tuotua lomalaisille
vertaistukea sekä tietoa paikallisista toimintaryhmistä.
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Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikkea yhdistyksen lomatoimintaa koordinoi
vapaaehtoistyötä tekevä lomavastaava.
Vuonna 2018 yhdistys sai historiansa ensimmäisen
testamenttilahjoituksen. Merkittävä lahjoitussumma
oli osoitettu nivelreumakuntoutuksen järjestämiseen.
Kylpylähotelli Kunnonpaikassa vuonna 2019
järjestettiin testamenttirahoituksella kaksi
kuntoutumiskurssia, Nivelreumakurssia.
Ensimmäiselle kurssille osallistuneiden kokemuksista
voi lukea Niveltiedosta 2/2019.

Yhteistyötahot
Yhdistys sai eri yhteistyötahoiltaan mm. artikkeleita
Niveltietoon ja maksullisia mainoksia. Yhteistyötä
muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa
jatkettiin. Näkyvin yhteistyön muoto oli, että
Eläkeliitto valitsi Suomen Nivelyhdistyksen
järjestökumppanikseen vuonna 2019. Kyse
on Eläkeliiton vuodesta toiseen toistuvasta
konseptista, jossa yhteistyö on pääasiassa
viestinnällistä.
Muita keskeisiä yhteistyön osapuolia olivat
Nivelrikkotutkijoiden yhdistys FOARS, Suomen
Endoproteesihoitajat ry, Suomen Tule ry,
Suomen Selkäliitto ry, Luustoliitto ry, SOSTE ry,
SoveLi ry, Suomen Apteekkariliitto, Eläkeliitto ja
Eläkkeensaajien Keskusliitto.
Yhteistyö muiden tule-järjestöjen kanssa oli
vilkasta ja monipuolista. Suomen Tule ry:n liikkeelle
laittama STEA:n tukema luentosarja toi ympäri
maata tule-alan tietoutta kansalle. Nivelyhdistys
oli omalla panoksellaan mukana kehittämässä
luentosarjan sisältöä ja näkyvyyttä.

Sääntömääräiset kokoukset
Kevätkokous pidettiin Kuopiossa 27.4.2019
ja syyskokous Hämeenlinnassa 26.10.2019.
Kevätkokoukseen osallistui 30 ja syyskokoukseen
38 Suomen Nivelyhdistyksen jäsentä.

Hallitus ja hallinto
Hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Kokouksista
kaksi oli tietoverkon kautta toteutettuja
etäkokouksia ja kahdeksan läsnäolokokouksia.
Hallitukseen kuuluivat varsinaiset jäsenet Sisko
Seppä (puheenjohtaja), Heikki Multaharju
(varapuheenjohtaja), Mirja Kaartinen (sihteeri),
Jari Arokoski, Kirsti Niemelä, Arto Pohjamo,
Tuula Pöntinen, Raija Rapo ja Tuija Raski sekä
varajäsenet Kirsi Lindqvist ja Juhani Viikari.
Hallituksen erityisasiantuntijaksi nimitettiin LKT,
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Esko Kaartinen.
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa viisi vakituista
ja kolme määräaikaista työntekijää. Vakituisia
vapaaehtoistyöntekijöitä toimi yli sata ympäri maata,
lisäksi toiminnassa oli mukana muutamia muita
vapaaehtoisia.
Kaikki yhdistyksen työntekijät tekivät pääosin
etätyötä virtuaalisessa hajautetussa toimistossa.
Yhdistyksen toimisto siirtyi Helsinkiin maaliskuussa
2019.

Niveltietoon saatiin asiantuntija-artikkeleita ja
haastatteluita laajasti sekä julkisen että yksityisen
terveyden-huollon puolelta ja yliopistoista. Erityisen
aktiivisia olivat nivelrikkotutkijat, joille Niveltieto
tarjoaa mieluisan kanavan saada tutkimuksiensa
tuloksia myös suuren yleisön tietouteen.

Ortopedi Esko Kaartisen nivelrikkoluennolla
Hämeenlinnassa 26.10.2019 ei kenellekään jäänyt
epäselväksi, miksi myös päättäjien tulisi kiinnittää
huomiota nivelrikon vaikutuksiin. Suomen Nivelyhdistys järjesti luennon yhdistyksen syyskokouksen yhteydessä.
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Vuosikertomus 2019
Talous
Yhdistys hankki/sai varoja seuraavista kohteista:
• jäsenmaksut henkilö- ja yhteisöjäseniltä
• kannatustuotteiden myynti
• Niveltiedossa julkaistut mainokset
• Niveltiedon tilaus- ja irtonumeromyynti
• tuotteiden myynti
• avustukset kunnilta ja KKI:lta
• STEA:n yleisavustus
• STEA:n hankeavustukset

Valtaosaltaan jäsenmaksurahoitukseen perustuvalla
taloudella nykyisen laajuisen ja laatuisen
toiminnan ylläpito on erittäin haastavaa nykyisellä
rahoitusrakenteella.
Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus on pitkällä
aikajänteellä riippuvainen jäsenmaksuista sekä
STEA:n myöntämästä rahoituksesta.

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Marja-Leena
Kuusela, HTM (Tilitoimisto Leerma).
Vuonna 2019 yhdistys teki tappiollisen tuloksen.
Taloutta koettelivat kohonneet kustannukset (mm.
postimaksut). Näitä paikkaamaan olisi tarvittu
jäsenmäärän kasvua. Jäsenmäärä pieneni jonkin
verran verrattuna vuoden 2018 lopun tilanteeseen.

Jäsenmaksut
STEAAy
STEA hankeavustus
Neuvonta, tiedotus, Niveltieto
Muu varainhankinta

Yhteensä

279
88
99
55
73

27
8
10
5
7

594

57

47%
15 %
17 %
9%
12 %

Erityisesti ennaltaehkäisyyn painottuvalla
tiedotuksella on hyvin suuri merkitys sekä
yksilöiden hyvinvoinnille että kansantaloudelle.
Julkinen terveydenhuolto ei pysty vastaamaan
tähän tarpeeseen, joten kolmannen sektorin
toimijoiden rahoitusta tulisi lisätä.

Neuvonta ja tiedotus
STEA hankkeet
Hallinto ja muu henkilöstö
Va aaehtoistoiminta
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12
8
24
15

59

20 %'

13 %
42 %
25 %

Suomen Nivelyhdistys ry
Hallituksen työryhmät 2019
Edunvalvontatyöryhmä
Marja Eronen
Heikki Multaharju
Arto Pohjamo
Sisko Seppä, koollekutsuja
Lehtityöryhmä
Katri Kovasiipi
Jyrki Laakso, koollekutsuja ( -> 4/2019)
Liisa Vatanen ( -> 3/2019)
Elias Kapiainen
Vapaaehtoistoiminnan tuki
Arja Hakala, koollekutsuja
Rauni Janhunen
Hanna Jungman
Mirja Kaartinen
Anna-Liisa Kemi
(Kirsi Lindqvist)

Toimihenkilöt 31.12.2019
Työntekijät
Arja Hakala, tietopäällikkö
Anne Hirvonen, hankevastaava
Rauni Janhunen, aluesuunnittelija
Anna-Liisa Kemi, aluesuunnittelija
Katri Kovasiipi, viestintäpäällikkö
Tiina Lammassaari, viestintäsuunnittelija
Anne Nurkkala, hallintosihteeri
Sini Nurkkala, toimistoassistentti

Vapaaehtoiset nimetyt toimihenkilöt
Marja Eronen, sosiaaliturvan erityisasiantuntija
Heikki Multaharju, kuntoutusasiamies
Heikki Multaharju, potilasvahinkoasiamies
Raija Rapo, lomavastaava

Hallintotyöryhmä
Sisko Seppä
Jyrki Laakso, koollekutsuja (-> 4/2019)
Heikki Multaharju
Arto Pohjamo
Tuija Raski
Liikuntatyöryhmä
Arja Hakala, koollekutsuja
Rauni Janhunen
Hanna Jungman
Mirja Kaartinen
Anna-Liisa Kemi
Kirsi Lindqvist

Kuvassa ylhäällä kevätkokouksen yhteydessä Kuopiossa 27.4.2019 järjestetty
fysiatrian prof. Jari Arokosken luento
nivelrikosta ja sen hoidosta oli yleisömenestys.
Vasemmalla syyskokouksen käynnistelyä Hämeenlinnassa 26.10.2019.
Kokousväen toivottivat tervetulleiksi
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
Sisko Seppä (vasemmalla) ja tietopäällikkö Arja Hakala
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Vuosikertomus 2019

Aluesuunnittelija Rauni Janhunen koulutti vertaisohjaajia Hämeenlinnassa Suomen
Nivelyhdistyksen syyskokouksen yhteydessä.

Vertaisohjaajat 2019
Etelä-Karjala
Imatra		
Imatra		
Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta

Leena Mykkänen
Leena Aunola
Seija Värtö
Mervi Piippo-Lemmetty
Sirpa Ruokonen

Etelä-Pohjanmaa
Ilmajoki
Anneli Huhtakangas
Kauhajoki
Eila Helena Kujanpää
Kauhajoki
Raija Rinta-Korhonen
Seinäjoki
Anneli Leskinen
Seinäjoki
Marja-Leena Saari
Etelä-Savo
Juva		
Juva 		
Juva 		
Mikkeli 		
Mikkeli 		
Mikkeli 		
Mikkeli 		
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Pieksämäki
Savonlinna
Savonlinna
Savonlinna

Teija Piikki
Raili Petäjä
Sirkka Seppänen
Liisa Kovanen
Leila Kumpulainen
Riitta Hartikainen
Pia Vuokio
Helena Rautpalo
Irma Tyni
Mirja Luttinen
Ritva Vuohelainen
Aune Räisänen
Ritva Ropponen
Aira Luostarinen
Mirja Jantunen
Aino Mäkinen

Kainuu
Kajaani
Kajaani

Ritva Härkönen
Sointu Kamunen

Kanta-Häme
Forssa		
Forssa 		
Forssa 		
Forssa 		
Hämeenlinna
Janakkala
Janakkala
Riihimäki
Riihimäki

Riitta Rantala
Mirja Luuppala
Eeva Suojanen
Aila Mustonen
Anita Heikura
Leena Rautio
Taru Vierimaa
Seija Lehtola
Pertti Salmi

Keski-Pohjanmaa
Kokkola
Ritva Wacklin
Kokkola
Raija Heiti
Kokkola
Riitta Peltokangas
Kokkola
Helga Saviranta-Vuotila
Keski-Suomi
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Keuruu 		
Keuruu 		
Äänekoski
Äänekoski
Äänekoski
Äänekoski
Äänekoski
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Kristiina Ahokas
Mirja Kaartinen
Raija Heiskanen
Arja Kuisma
Kaija Asunmaa
Sirkka-Liisa Lindgren
Vappu Kautto
Marja Gabrielsson
Katja Junnonaho
Kaija Peltonen

Suomen Nivelyhdistys ry

Kymenlaakso
Hamina		
Kotka 		
Kouvola
Kouvola

Päivi Kataikko
Eila Pulkkinen
Irmeli Galkin
Tuija Raski

Pirkanmaa
Hämeenkyrö
Hämeenkyrö
Kangasala
Kangasala
Sastamala
Sastamala
Tampere
Tampere
Tampere
Valkeakoski
Valkeakoski
Valkeakoski
Valkeakoski
Valkeakoski
Valkeakoski
Ylöjärvi 		
Ylöjärvi 		

Anneli Järvinen-Paananen
Anita Aura
Raini Kiukas
Marketta Päretie
Eira Mäkitalo
Pertti Mäkitalo
Marja Rajala
Kirsti Niemelä
Tuula Nisula
Merja Jokinen
Helmi Alava
Anja Pösö
Ritva Veijalainen
Anneli Nieminen
Raija Keränen
Jorma Vidman
Aino Vidman

Pohjanmaa
Vaasa 		
Vaasa 		
Vaasa 		

Leena Kojonen
Reetta Ranta
Heli Järviö

Pohjois-Karjala
Joensuu
Aija Vartiainen
Joensuu
Kirsti Sormunen
Joensuu
Inkeri Kiiskinen
Kitee 		
Eija Majoinen
Kitee 		
Sirkka-Liisa Mikkonen
Kitee 		
Kirsti Immonen
Lieksa 		
Aino Mitrunen
Lieksa		
Pirkko Vänskä
Lieksa 		
Aulis Vänskä
Nurmes
Markku Turunen
Nurmes
Seija Karhu
Nurmes
Kyllikki Kärkkäinen
Pohjois-Pohjanmaa
Haapajärvi
Anna-Liisa Kemi
Oulu 		
Arja Hakala
Pohjois-Savo
Iisalmi 		
Kuopio		
Suonenjoki
Suonenjoki
Varkaus
Varkaus
Varkaus
Varkaus

Liisa Kylänpää
Raija Rapo
Marja-Liisa Tapaninen
Seija Paananen
Manna Rissanen
Raili Janhunen
Ritva Nykänen
Rauni Janhunen

Päijät-Häme
Lahti Raili Korhonen
Lahti Leena Orkomies
Lahti Timo Sorri
Lahti Mirja Leinonen
Lahti Eila Lindström
Lahti Merja Hämäläinen
Sysmä Saija Nieminen
Sysmä Ulla Virolainen
Satakunta
Pori
Ritva-Leena Peltola
Pori
Tuula Poskiparta
Pori
Maria Nurmi
Pori
Tuija Norolahti
Pori
Veikko Nurmi
Uusimaa
Espoo 		
Espoo 		
Espoo 		
Espoo 		
Espoo 		
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Hyvinkää
Hyvinkää
Järvenpää
Järvenpää
Järvenpää
Loviisa 		
Loviisa 		
Nummela
Porvoo 		
Porvoo 		
Porvoo 		

Airi Vanhala
Marja Mäntykivi (kuollut)
Marja-Leena Rissanen
Sirkka Vesalainen
Riitta Parviainen
Anne Marjoniemi
Heikki Multaharju
Jorma Karhu
Annele Kiiski
Ulla Elfström
Anna-Liisa Janhukainen
Outi Ahponen
Eija Rapo
Arto Hyvönen
Tuula Parker
Pirkko Tiitinen
Markku Tiitinen
Anna-Liisa Kelamo
Maija-Liisa Riekkinen
Anni Suni
Kaarina Höstman

Varsinais-Suomi
Naantali
Piia Vuorio
Parainen
Stina Gerke
Parainen
Marja Ekman
Salo 		
Riitta Hukkanen
Salo 		
Sirkka Visuri
Somero
Margit Ahlbom-Messi
Somero
Tarja Kauppinen
Uusikaupunki Päivi Aitamurto
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