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1. Yleistä

Toiminnan tarkoitus

Vuonna 1999 perustetun valtakunnallisen Suomen Nivelyhdistyksen toiminnan 
tarkoituksena on nivelsairauksien ehkäisy sekä sairauden etenemisen hidastaminen. 
Yhdistys toimii nivelsairaiden tukena edistäen mahdollisimman hyvää elämää 
sairaudesta huolimatta. Yhdistys välittää tutkittua tietoa, antaa ohjausta ja 
motivoi liikuntaan. Toiminnan peruspilareita ovat vapaaehtoistoiminta, viestintä ja 
edunvalvonta.

Toimintaa ohjaavat yhdistyksen yhteiset tavoitteet.

Visio: 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.

Toimintamme perustuu Suomen Nivelyhdistyksen arvoihin, jotka ovat:

Avoin,  Aktiivinen,  Asiantunteva

Tasa-arvoinen,  Yhteistyökykyinen

Strategiset tavoitteemme: 

 
1. Suomen Nivelyhdistys arvostetuksi yhteistyökumppaniksi ja toimijaksi

2. Yhdistyksen kansanterveydellinen ja -taloudellinen vaikuttavuus näkyväksi

3. Suomen Nivelyhdistys ajantasaiseksi 



Suomen Nivelyhdistys ry

Sivu 4

Vuosi 2020 lyhyesti

Vuotta 2020 leimasivat koronapandemian 
vaikutukset, jotka toivat sekä rajoituksia toiminnan 
järjestämiseen että haasteita yhdistyksen 
talouteen. Yhdistyksessä kehitettiin kuitenkin 
aktiivisesti vaihtoehtoisia toimintamuotoja fyysisten 
kokoontumisten käytyä mahdottomiksi.

Jäsenten tarpeisiin pystyttiin haastavissa 
olosuhteissa vastaamaan vähintäänkin tyydyttävästi, 
sillä vuoden 2020 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä 
oli noin 10 700 jäsentä, mikä on miltei 200 jäsentä 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Vertaisryhmien kokoontumisten ja liikuntaryhmien 
estyttyä vertaistukea ja liikuntaa toteutettiin 
verkkoympäristössä. Virtuaalisen toiminnan työkalut 
ja käytänteet olivat yhdistyksen käytössä Työikäisten 
nivelterveys kuntoon -hankkeen kautta. Virtuaalista 
toimintaa laajennettiin pandemiarajoitusten 
vallitessa ja näin pystyttiin vastaamaan 
kasvaneeseen kysyntään. 

Viestinnässä painottui virtuaalisista tapahtumista 
tiedottaminen sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjein. 

Niveltieto-lehti, nivel.fi-sivusto ja luennot verkossa 
tavoittivat suuren määrän nivelterveysaiheista 
kiinnostuneita kohderyhmiä. 

Jäsenpalveluissa otettiin käyttöön uusi 
jäsenrekisteriohjelma loppuvuodesta 2020. 
Se mahdollisti entistä kattavammat sähköiset 
jäsenpalvelut. 

Pandemia toi mukanaan uusia taloudellisia 
haasteita. Niveltieto-lehden mainosmyynti 
ja irtonumeromyynti kärsivät voimakkaasti 
poikkeuksellisesta tilanteesta. Syksyllä 2020 
käynnistettiin säästötoimet yhdistyksen 
talouden vakauttamiseksi ja taloustilanne saatiin 
tasapainotettua. 

Vuoden aikana yhdistyksen palveluksessa oli 
kuusi vakituista työntekijää, yksi määräaikainen 
hanketyöntekijä ja kaksi palkkatukityöllistettyä. 
Henkilöstö teki pandemian vuoksi suuren osan 
vuodesta pääosin etätyötä. Yhdistyksen toimisto 
sijaitsi Helsingin keskustassa SOSTE ry:ltä 
vuokratuissa toimitiloissa. 

Valkeakosken nivelpiiriläiset matkalla elokuiseen retkikohteeseen, kaupungin virkistysalueelle ja sen lähellä 
sijaitsevalle siirtolapuutarha-alueelle. Loppukesän sää antoi parastaan retkeläisille.



Vuosikertomus 2020

Sivu 5

2. Nivelterveystoiminta 

Paikallinen vapaaehtoistoiminta 

Paikallinen vapaaehtoistoiminta käynnistyi vuoden 
2020 alussa normaaliksi vakiintuneeseen tapaan. 
Yhdistyksen paikallisosastot eli nivelpiirit tiedottivat 
toiminnastaan tammikuussa jäsenistölle. Keväälle 
oli ohjelmoitu yhteensä 50 paikkakunnan paikallisia 
vertaistuki- ja liikuntaryhmiä.

Koronarajoitusten astuttua voimaan 13.3.2020 
kaikki paikallisten osastojen toiminta jouduttiin 
laittamaan tauolle. Tautitilanteen rauhoituttua 
kesäkaudella moni oli vielä elokuussa toiveikas 
syksyn toimintamahdollisuuksien suhteen. 
Syksylle suunniteltiin vertais- ja liikuntaryhmiä, 
vaikka samalla oltiin varuillaan tilanteen 
mahdollisten äkillistenkin muutosten varalta. 
Osa pääkaupunkiseudun nivelpiireistä jäi jo 
syyskauden alkaessa suoraan tauolle, ja pian yksi 
toisensa jälkeen muutkin vapaaehtoiset joutuivat 
ilmoittamaan toimintansa peruuntumisesta. 

Haastavasta vuodesta huolimatta 
vapaaehtoistoiminta tavoitti 10 735 henkilöä. 
Nivelpiirit kokoontuivat 154 kertaa, ja osallistujia 
näissä kokoontumisissa oli 2 196. Liikuntakertoja 
kertyi 201 ja niissä oli 5 795 osallistujaa. Vuonna 
2020 Suomen Nivelyhdistyksen 50 nivelpiirissä oli 
yhteensä 121 vertaisohjaajaa. 

Nivelpiirit saivat Suomen Nivelyhdistykseltä 
toimintarahaa toimintaansa liittyvien kulujen 
kattamiseen. Lisäksi 12 nivelpiiriä sai vuonna 2020 
kunnilta avustusta paikallistoiminnan järjestämiseen. 
Yleensä avustus myönnettiin liikunnan ja/
tai virkistystoiminnan järjestämiseen. Monilla 
paikkakunnilla avustusten hakemisen esteenä on, 
etteivät nivelpiirimme ole paikallisesti rekisteröityjä 
yhdistyksiä. 

Yhdistys oli mukana Kokemustoimijaverkostossa. 
Vapaaehtoisiamme toimi sekä ohjausryhmissä että 
varsinaisina kokemustoimijoina. 

Yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon 
kanssa järjestettiin vuoden aikana kahdeksan 
STEA:n tukemaa 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. Kaikkea yhdistyksen 
lomatoimintaa koordinoi vapaaehtoistyötä tekevä 
lomavastaava. 

Vuonna 2018 yhdistys sai testamenttilahjoituksen, 
joka oli osoitettu nivelreumakuntoutuksen 
järjestämiseen. Kylpylähotelli Kunnonpaikassa 
järjestettiin vuonna 2020 testamenttirahoituksella 
kuntoutumiskurssi, Nivelreumakurssi. 

Kuva: MTLH
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Vapaaehtoistoiminnan tuki 

Vapaaehtoistoiminnan tuesta ja sen kehittämisestä 
vastasivat kaksi aluesuunnittelijaa sekä 
vapaaehtoistoiminnan tuen työryhmä (VET), 
johon kuului aluesuunnittelijoiden lisäksi 
aluesuunnittelijoiden esimiehenä toiminut 
yhdistyksen tietopäällikkö sekä kaksi yhdistyksen 
hallituksen edustajaa. 

VET-ryhmä valmisteli vapaaehtoistoiminnan 
muutossuunnitelman vapaaehtoistoiminnan 
järjestämisen ja tukemisen kehittämiseksi. 
VET-ryhmä suunnitteli vapaaehtoistoimijoille 
aluekoulutuksia, joissa oli tarkoituksena esitellä 
kehittämisideat ja mahdollistaa vapaaehtoisten 
osallistuminen kehittämiseen. Pandemian vuoksi 
aluekoulutuksia ei kuitenkaan pystytty järjestämään 
suunnitelman mukaan, ja alkuvuodesta pidetty 
aluekoulutus jäi vuoden ainoaksi. Loppuvuodesta 
vertaisohjaajille järjestettiin pilottimielessä 
verkkotapaaminen. Kokemukset verkkotapaamisesta 
olivat hyvät, ja tämä toimintatapa vakiinnutetaan 
yhdistyksen toimintaan myös vertaisohjaajien 
tukemisen työkaluna. 

Vuoden aikana aluesuunnittelijat tiedottivat 
vapaaehtoisia ajankohtaisista asioista. He seurasivat 
nivelpiirien taloustilannetta ja auttoivat tarvittaessa 
nivelpiirejä talouden hallinnassa, paikallisten 
avustusten hakemisessa ym. käytännön asioissa. 
Vapaaehtoisia autettiin myös esimerkiksi uusien 
paikallisten vertaisohjaajien etsimisessä. 

Työikäisten nivelterveyden tukeminen 

Kolmivuotinen, STEA:n tukema Työikäisten 
nivelterveys kuntoon -hanke kuului parikymmentä 
eri hanketta kattavaan Toimintakyky kuntoon 
-hankekokonaisuuteen. 

Hankkeen puitteissa vuosina 2018–2020 
työterveyshuollon toimijoille jaettiin 3000 
nivelterveyspakettia vuosittain. Tietopaketit toimivat 
nivelterveyden edistämisessä terveydenhuollon 
henkilöstön työkaluina, ja niiden avulla tavoitettiin 
lähes 2000 työterveyspalvelujen käyttäjää vuonna 
2020. Monipuolinen materiaali oli saatavissa 
sekä painettuna että sähköisenä. Materiaalit ovat 
luettavissa osoitteessa www.nivel.fi/artikkeli.

Hankkeen aikana käynnistettiin myös virtuaalinen 
vertaistuki, Virtu, jonka kysyntä kasvoi voimakkaasti 
vuoden 2020 aikana, jolloin osallistujia oli kaikkiaan 
352. Virtuista tiedotettiin ahkerasti Facebookissa, 
Twitterissä sekä yhdistyksen nettisivuilla ja 
Niveltieto-lehdessä. 

Keväällä 2020 virtuaalisia ryhmiä lisättiin ja 
teemoitettiin hyvän mielen aiheilla. Osallistujilta 
kerättiin myös palautetta. 81 % vastaajista kertoi, 
että tieto on lisännyt heidän ymmärrystään 
itsehoidon tärkeydestä ja tukenut arjessa 
selviytymistä, erityisesti lisääntyneen liikunnan 
ansiosta. Osallistuneista 31 % kertoi myös 
lisänneensä säännöllistä liikuntaa. Virtuaalisen 
vertaistuen koettiin myös helpottaneen kivun 
kokemusta.

Kuopion nivelpiirin järjestämä etäjumppa Teamsin välityksellä on osoittautunut valtavan suosituksi.  
Etäjumpan ohjaaja, fysioterapeutti Pekka Alavillamo näyttää etäjumppaajille tekemisen mallia.
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”Muiden kokemukset ja esimerkit etenkin 
terveydenhuollosta ovat kullanarvoisia.”
”Pelko tekonivelleikkauksista poistui, kun 
osallistuin aihetta käsittelevään Virtuun.”

Vuoden 2020 aikana hankkeen puitteissa järjestettiin 
myös kolme nivelterveysteemaista webinaaria, jotka 
tallennettiin yhdistyksen YouTube-kanavalle vapaasti 
katsottaviksi. Suositut webinaarit tavoittivat vuoden 
aikana yhteensä 6177 katsojaa.

Jäsenpalvelut 

Suomen Nivelyhdistyksen jäsenpalveluista vastasi 
hallintosihteeri, ja toimintaan saatiin rahoitus 
osana STEA:n yleisavustusta. Jäseniä palveltiin 
puhelimitse ja sähköpostitse. Hallintosihteerille 
saapui noin 5 500 yhteydenottoa vuoden aikana. 
Jäsenpalveluihin sisältyi myös yhdistyksen 
jäsenmateriaalien postittaminen jäsenille.

Myös jäsenpalveluiden toteuttamiseen pandemialla 
oli vaikutuksensa, mm. etätyöhön siirtymisen 
ja kasvaneiden yhteydenottomäärien myötä. 
Jäsenpalveluiden toteuttaminen jäsenpostituksineen 
siirrettiin osaksi vuotta hallintosihteerin kotiin. 
Säästösyistä siirryttiin loppuvuonna enenevässä 
määrin postitettavasta jäsenmateriaalista 
sähköiseen viestintään.

Kasvaneesta yhteydenottomäärästä ja 
hallintosihteerin lisääntyneestä työmäärästä 
huolimatta palvelua käyttäneiden tyytyväisyys pysyi 
korkealla. Kohderyhmälle tehdyn tyytyväisyyskyselyn 
perusteella jäsenneuvontapalveluita käyttäneistä 
92 % oli melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 
saamaansa palveluun.

Loppuvuodesta 2020 otettiin käyttöön uusi 
jäsenrekisteriohjelma, jonka hankkimisen 
mahdollisti STEA:n sitä varten myöntämä 
investointiavustus. Rekisterin käyttöönoton myötä 
jäsenistölle avautui mahdollisuus sähköisiin 
jäsenpalveluihin, joiden avulla he voivat esimerkiksi 
tarkistaa ja muokata omia yhteys- ja jäsentietojaan 
sekä saada yhdistyksen uutiskirjeet omaan 
sähköpostiinsa. 

Jäsenistön palveluksessa olivat myös vapaaehtoisina 
toimivat potilasvahinkoasiamies ja sosiaaliturvan 
erityisasiantuntija, jotka palvelivat vuoden aikana 
yhteensä 266:ta henkilöä. Asiantuntijaneuvontaa 
oli tarjolla myös Niveltiedon Lääkärit vastaavat 
-kysymyspalstalla.

Suomen Nivelyhdistys tarjosi lisäksi kattavat 
jäsenalennukset ja muita jäsenetuja, jotka toivat 
jäsenistön ulottuville nivelterveyttä edistäviä 
palveluja ja tuotteita mahdollisimman edullisesti.

Elokuussa 2020 pandemiatilanne oli kesän jäljiltä niin rauhallinen, että Valkeakosken nivelpiiri pystyi järjestä-
mään kahvitteluhetken sisätiloissa. Retkikohteena oli kaupungin virkistysalue Valmarinniemessä.
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3.  Viestintä

Koronan vuoksi verkkopalvelumme korvasivat monin 
paikoin paikallista vertaistuki- ja liikuntatoimintaa. 
Ihmisten tarve keskusteluun ja vertaisten jakaman 
tiedon hakuun korostui erityisesti verkkosivuillamme 
olevan vapaan keskustelun aktiivisena 
seuraamisena: vuonna 2020 pelkästään Nivelklubi-
keskustelupalstalla oli noin 40 000–50 000 eri kävijää 
kuukausittain. Jäsenpalveluna lehden merkitys 
vastaanottajille korostui, koska paikallistoimintaa oli 
erittäin vähän tai ei ollenkaan tarjolla. 

Niveltieto-lehti 

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 sekä oman 
Nivelpuodin että Lehtiluukku.fi-palvelun kautta, 
suoraan toimistoltamme jokaiseen lehden 
numeroon painetun tilauskaavakkeen kautta, 
luennoilla ja Lehtipisteen irtonumeromyynnissä. 
Lehtipisteen irtonumeromyynti laitettiin tauolle 
lehden numerosta 4/2020 alkaen, koska myyntiluvut 
romahtivat koronapandemian seurauksena. 

Niveltietoja painettiin yhteensä 56 000 
kappaletta. Lehden toimittamisesta ja tuotannosta 
vastasivat päätoimittaja, osa-aikainen toimittaja 
sekä graafisesta suunnittelusta, taitosta ja 
painopinnanvalmistuksesta vastannut graafikko. 

Lehden toimituksen ohella vapaaehtoistyötä 
tekevät avustajat olivat merkittävä apu lehden 
asiantuntevan sisällön tuottamisessa. Suomen 
Nivelyhdistyksen puheenjohtaja kirjoitti jokaiseen 
lehteen pääkirjoituksen, Lääkärit vastaavat 
-palstalla lukijoiden kysymykseen vastasivat 
hallituksen erityisasiantuntija Esko Kaartinen ja 
ylilääkäri Mikko Manninen (Orton). Kysy kivusta 
-palstalla lukijoiden kysymyksiin vastasi puolestaan 
fysiatrian erikoislääkäri Kristiina Kokkonen (INTO 
Terveys).  

Lääketieteellisen artikkelin kirjoitti jokaiseen 
vuoden aikana ilmestyneeseen lehteen yhdistyksen 
hallituksen jäsen, Helsingin yliopiston fysiatrian 
professori Jari Arokoski ja lehden vakiokolumnistina 
toimi yhdistyksen hallituksen kunniapuheenjohtaja 
Hannele Jagadeesan.

Niveltiedon artikkeleiden kirjoittajina ja tietolähteinä 
toimivat lehden omien toimittajien ohella 
lukuisat terveydenhuollon ja lääketieteen tutkijat, 
nivelrikkotutkijat, nivelrikon hoidon ja liikunta-alan 
ammattilaiset sekä ammattiin opiskelevat, erityisesti 
fysioterapeuttiopiskelijat. Vuoden aikana lehdessä 
julkaistiin 57 asiantuntevaa artikkelia ja haastattelua. 
Lehden sisältöä täydensivät lukijoiden kokemukset 
sekä tiedot uusista jäseneduista ja palveluista. 

Tyytyväisyys lehteen on aina ollut korkea, noin 
95 %:n tyytyväisyys on samalla tasolla kuin 
aiemmissa kyselyissä esiin tullut. Nyt oltiin 
aiempaa tyytyväisempiä lehden sisältöön, juttujen 
luettavuuteen ja ulkoasuun. 

 ”Täydellinen asiapitoinen lehti.” 
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Ministeri Kiurun tervehdys
ApuSylvi– apuväline käsitöihin!

TIETOA NIVELRIKOSTA JA MUISTA NIVELSAIRAUKSISTA

2/2020

Sauvakävelijän 
kesäjumppa

Pirkko Lahti:
Eväitä hyvään elämään

Yksilöllisyyttä 
tekonivelpotilaan 

fysioterapiaan

Bioetiikka: 

vaikeistakin asioista 
on keskusteltava
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Muu viestintä 

Yhdistyksen verkkosivusto 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 
useiden satojen sivujen laajuisesta tietosisällöstä. 
Lisää nivelrikkoisia tukevaa tietoa löytyy nivelopas.
fi-sivustolta.

Vuonna 2019 sivustoa käytti 351 757 eri kävijää. 
Kävijöiden määrä kasvoi huomattavasti vuonna 
2020, jolloin heitä oli 445 412. Verkkosivukävijöiden 
määrä kasvoi peräti 21 %. Maksutta kaikkien 
saatavilla oleva niveltietous tavoittikin ihmisiä 
aiempaa paremmin verkon kautta. Nettisivujen 
käyttöä koskevista kommenteista korostuvat 
seuraavan kaltaiset kehitystoiveet:  

”Kännykälle parempi luettavuus.” 

”Yksinkertaisuutta tiedonhakuun, esim. 
hakusanalla hakeminen.” 

”Selkeyttä, tuoreutta, ajantasaisuutta.”

Paikallisen vertaistoiminnan vähäisyys pandemian 
vuoksi näkyi aktiivisena vertaistuen hakemisena 
nivel.fi-sivustolle upotetulta Nivelklubi-
keskustelupalstalta. Tämä vahvistaa, että 
tavoitteemme digitaalisen vertaistuen lisäämiseen 
on oikea ja verkkosivu-uudistus on tärkeätä 
toteuttaa pian. 

Uusi jäsenrekisteriohjelma saatiin käyttöön 
loppuvuodesta 2020. Siihen kytkettiin 
uutiskirjelähetysten integroiminen jäsenrekisteriin 
niin, että kaikki sähköpostiosoitteensa ilmoittavat 
jäsenet saavat jatkossa ajankohtaista tietoa 
suoraan sähköpostiinsa uutiskirjeillä. Uutiskirjeet 
muuttuivat olennaiseksi osaksi uutta sähköistä 
jäsenpalveluamme. 

Sosiaalisessa mediassa yhdistyksen viestintä näkyi 
voimakkaasti tehostetun Työikäisten nivelterveys 
kuntoon -hankkeen tapahtumatiedotuksen ansiosta. 
Hankerahoituksen avulla maksullista näkyvyyttä 
lisättiin Facebookissa, minkä seurauksena 
virtuaalisiin ryhmiin saatiin runsaasti osallistujia, 
ja yhdistyksen Facebook-sivun tykkäysten määrä 
tuplaantui vuoden kuluessa noin 2000:sta yli neljään 
tuhanteen.

Yhdistyksen tietohallintapalveluista vastasi 
tietopäällikkö.



4. Hallinto

Yleishallinto

Yhdistyksen organisaatio toimi mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Etätyötä ja sähköisiä 
järjestelmiä käytettiin pandemian aikana entistäkin 
tehokkaammin hyväksi. 

Paikallistoiminnan järjestämiseen on valittu 
rekisteröitymättömiin paikallisiin osastoihin 
eli nivelpiireihin perustuva toimintamalli, mikä 
mahdollistaa vapaaehtoisvoimien keskittymisen 
oleelliseen perustehtäväänsä vertaistuen ja 
liikunnan järjestäjänä. 

Henkilöstö 

Suomen Nivelyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja 
aloitti tehtävässään tammikuussa 2020. 
Toiminnanjohtajan lisäksi henkilöstöön kuului neljä 
kokoaikaista, kolme osa-aikaista työntekijää sekä  
kaksi palkkatukityöllistettyä.

Suomen Nivelyhdistys kehitti ja uudisti 
toimintakäytänteitään vuoden 2020 aikana 
taloudellisesti kestävällä tavalla ottaen huomioon 
yhdistyksen rajallinen henkilöstöresurssi. 
Uudistamisen ja kehittämisen toteuttamisessa, 
talouden vakauttamisessa sekä toiminnan 
jatkuvuuden turvaamisessa yhdistyksen 
toiminnanjohtajalla oli keskeinen ja välttämätön 
rooli.

Edunvalvonta

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 
2020 yhteistyössä tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen 
yhteistyöjärjestön Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule 
ry:n ja muiden tule-järjestöjen kanssa. Vuonna 
2020 Nivelyhdistyksellä oli edustaja Tule ry:n 
hallituksessa. Lisäksi jäsenten edunvalvontaa 
toteutti yhdistyksen hallituksen asettama 
edunvalvontatyöryhmä, joka kokoontui kerran 
kuluneen vuoden aikana. 

Yhdistyksen sosiaaliturvan erityisasiantuntija 
osallistui aktiivisesti sosiaaliturvan edistämiseen 
valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä sosiaaliturvasta 
lisätietoja ja neuvontaa tarvitsevien yhteydenottajien 
henkilökohtaisiin kysymyksiin vastaten.  

Yhdistyksen edustajat olivat mukana luomassa ja 
päivittämässä järjestöjen yhteistä Sosiaaliturvaopasta. 

Yhdistyksen omaan edunvalvontatyöhön lukeutuu 
myös potilasasiamiehen ja kuntoutusasiamiehen 
neuvonta.

Sivu 10
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Yhteistyö 

Yhteistyötä muiden järjestöjen, yritysten, 
terveydenhuollon yksiköiden ja muun julkishallinnon 
kanssa ylläpidettiin aktiivisesti.  

Järjestöyhteistyötä tehtiin kattojärjestöjen (esim. 
Soste ja Tule ry), muiden potilasjärjestöjen 
(esim. Turun Seudun Nivelyhdistys, Selkäliitto 
ja Luustoliitto), liikuntajärjestöjen (SoveLi ry), 
ammattijärjestöjen (esim. Nivelrikkotutkijoiden 
yhdistys FOARS ja Suomen Endoproteesihoitajat) 
sekä muiden järjestöjen (esim. Eläkkeensaajien 
Keskusliitto, Eläkeliitto, Suomalainen Lääkäriseura 
Duodecim ja KKI) kanssa.

Yritysyhteistyötä tehtiin kymmenien yritysten 
kanssa. Mukana yhteistyössä on mm. sairaaloita ja 
terveyspalvelujen tarjoajia. Myös terveydenhuollon 
yksiköiden kanssa tehtiin laajaa yhteistyötä tarjoten 
yksiköiden kautta tietoa ja tukea nivelsairaille sekä 
järjestäen yksiköiden kanssa yhteisiä tapahtumia ja 
tiedotusta. Lisäksi tehtiin oppilaslaitosyhteistyötä 
useiden ammattikorkeakoulujen (esim. Laurea ja 
Metropolia) ja yliopistojen kanssa. 

Taloushallinto

Vuosi 2020 oli yhdistykselle taloudellisesti 
haastava. Niveltieto-lehden mainosmyynti 
ja irtonumeromyynti kärsivät voimakkaasti 
poikkeuksellisesta tilanteesta. Syksyllä 2020 
käynnistettiin säästötoimet yhdistyksen 
talouden vakauttamiseksi. Taloustilanne saatiin 
tasapainotettua. Tuloslaskelman tuotto- ja 
kuluosuudet on kerätty oheisiin kaavioihin. 

Yhdistyksen oma varainhankinta koostui 
jäsenmaksuista henkilö- ja yritysjäseniltä, 
kannatustuotteiden myynnistä, Niveltieto-lehteen 
myytävistä mainoksista, Niveltiedon irtonumero- ja 
tilausmyynnistä sekä muiden tuotteiden, palvelujen 
ja mainosten myynnistä. Ulkopuolista rahoitusta 
saatiin yleisavustuksen ja hankeavustuksen 
muodossa STEA:lta sekä paikallisina avustuksina 
mm. kunnilta, joissa toimii yhdistyksen paikallisia 
osastoja. 

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut 
vuonna 2020 jaettiin kolmeen osa-alueeseen: 
tiedotukseen ja neuvontaan (avoimet yleisöluennot, 
Niveltieto-lehti, verkkoviestintä, muu viestintä ja 
neuvonta), vapaaehtoistoimintaan (paikallinen 
vapaaehtoistoiminta; vertaistuki ja liikunta, 
vapaaehtoistoiminnan tuki, paikallinen tiedotus) 
sekä muuhun toimintaan (edunvalvonta, 
jäsenpalvelut, lomatoiminta, kokemuskoulutus, 
hankkeet ja yhteistyö).

Taloushallintopalveluista yhdistyksessä 
huolehtivat hallintosihteeri sekä tilitoimisto. 
Taloushallintopalveluihin saatiin rahoitus osana 
STEA:n yleisavustusta. Yhdistyksen tilintarkastajana 
toimi Marja-Leena Kuusela, HTM, Tilitoimisto 
Leerma Oy.
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Luottamushenkilöhallinto 

Suomen Nivelyhdistyksen ylintä päätäntävaltaa 
käyttää yhdistyksen hallitus, jonka puheenjohtaja 
ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Hallitus koostuu puheenjohtajasta, vähintään 
neljästä tai enintään kahdeksasta hallituksen 
jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Hallituksen 
toimintakausi on kalenterivuosi, ja hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan joka vuosi 
syyskokouksen yhteydessä. 

Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja 
ja kahdeksan hallituksen jäsentä sekä kaksi 
varajäsentä. Hallituksen erityisasiantuntijaksi 
nimitettiin LKT, ortopedian ja traumatologian 
erikoislääkäri Esko Kaartinen. Yhdistyksen hallitus 
kokoontui vuoden aikana 10 kertaa, joista kolme oli 
läsnäolokokouksia ja seitsemän Teamsin välityksellä 
toteutettuja etäkokouksia.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä. 
Vuonna 2020 hallituksen apuna työskenteli talous- 
ja hallintotyöryhmä, edunvalvontatyöryhmä, 
viestintätyöryhmä, vapaaehtoistoiminnan tuen 
työryhmä ja liikuntatyöryhmä. 

Molemmat sääntömääräiset vuosikokoukset 
pidettiin pandemian vuoksi poikkeuksellisesti 
samaan aikaan. Kokoukset järjestettiin Helsingissä 
19.9.2020. 

Suomen Nivelyhdistyksen hallitus 2020 

Sisko Seppä, puheenjohtaja  
Heikki Multaharju, varapuheenjohtaja  
Mirja Kaartinen, sihteeri  
Jari Arokoski 
Leena Aunola  
Eila Lindström  
Arto Pohjamo 
Raija Rapo  
Tuija Raski 

Varajäsenet: 
Tuula Pöntinen  
Anni Suni 

Hallituksen työryhmät 2020

Edunvalvontatyöryhmä

Sisko Seppä, koollekutsuja Marja Eronen 
Mari Kauhaniemi  
Heikki Multaharju  
Arto Pohjamo 

Viestintätyöryhmä

Katri Kovasiipi, koollekutsuja  
Esko Kaartinen 
Mari Kauhaniemi  
Leena Nieminen 

Vapaaehtoistoiminnan tuki

Arja Hakala, koollekutsuja 
Rauni Janhunen  
Mirja Kaartinen  
Anna-Liisa Kemi  
Arto Pohjamo

Talous- ja hallintotyöryhmä

Mari Kauhaniemi, koollekutsuja 
Eila Lindström   
Heikki Multaharju   
Arto Pohjamo  
Sisko Seppä

Liikuntatyöryhmä

Tuula Pöntinen, koollekutsuja 
Leena Aunola  
Anni Suni 

Vapaaehtoiset nimetyt toimihenkilöt

Marja Eronen, sosiaaliturvan erityisasiantuntija 
Heikki Multaharju, kuntoutus- ja 
potilasvahinkoasiamies 
Raija Rapo, lomavastaava
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Vertaisohjaajat vuonna 2020

Etelä-Karjala
Imatra   Leena Aunola
Imatra   Leena Mykkänen
Lappeenranta   Seija Värtö 
Lappeenranta   Mervi Piippo-Lemmetty
Lappeenranta   Sirpa Ruokonen

Etelä-Pohjanmaa
Ilmajoki   Anneli Huhtakangas
Kauhajoki   Eila Helena Kujanpää
Kauhajoki   Raija Rinta-Korhonen
Lapua   Tuula Pöntinen
Seinäjoki   Anneli Leskinen
Seinäjoki   Marja-Leena Saari

Etelä-Savo
Juva   Teija Piikki
Juva    Raili Petäjä
Juva    Sirkka Seppänen
Mikkeli   Liisa Kovanen
Mikkeli   Leila Kumpulainen
Mikkeli   Riitta Hartikainen
Mikkeli   Pia Vuokio
Pieksämäki   Helena Rautpalo
Pieksämäki   Mirja Luttinen
Pieksämäki   Ritva Vuohelainen
Pieksämäki   Aune Räisänen
Pieksämäki   Ritva Ropponen
Savonlinna  Mirja Jantunen
Savonlinna  Aino Mäkinen

Kainuu
Kajaani   Ritva Härkönen
Kajaani   Sointu Kamunen

Kanta-Häme
Forssa   Riitta Rantala
Forssa    Mirja Luuppala
Forssa    Eeva Suojanen
Forssa    Aila Mustonen
Hämeenlinna   Anita Heikura
Janakkala   Leena Rautio
Janakkala   Taru Vierimaa
Riihimäki   Seija Lehtola
Riihimäki   Pertti Salmi

Keski-Pohjanmaa
Kokkola   Raija Heiti
Kokkola   Riitta Peltokangas
Kokkola   Helga Saviranta-Vuotila

Suomen Nivelyhdistyksen syyskokouksessa 
19.9.2020 nimitettiin Vuoden vertaisohjaajaksi 
2020 Mirja Kaartinen Uuraisilta. Hän on 
tehnyt yhdistyksessä pitkän ja monipuolisen 
vapaaehtoistyöuran niin vertaisohjaajana, 
vertaisohjaajien tukijana kuin hallituksen 
sihteerinäkin. Lämpimät onnittelut ja  
suuret kiitokset Mirjalle!

Keski-Suomi
Jyväskylä  Kristiina Ahokas
Jyväskylä   Mirja Kaartinen
Jyväskylä   Raija Heiskanen
Keuruu   Arja Kuisma
Keuruu   Kaija Asunmaa
Äänekoski   Sirkka-Liisa Lindgren
Äänekoski   Vappu Kautto
Äänekoski   Marja Gabrielsson
Äänekoski   Katja Junnonaho
Äänekoski   Kaija Peltonen

Kymenlaakso
Hamina  Päivi Kataikko
Kotka    Eila Pulkkinen
Kouvola   Irmeli Galkin
Kouvola  Tuija Raski
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Pirkanmaa
Sastamala  Eira Mäkitalo
Sastamala   Pertti Mäkitalo
Tampere   Marja Rajala
Tampere   Kirsti Niemelä
Tampere   Tuula Nisula
Valkeakoski   Merja Jokinen
Valkeakoski   Helmi Alava
Valkeakoski   Anja Pösö
Valkeakoski   Anneli Nieminen
Valkeakoski   Raija Keränen
Ylöjärvi   Jorma Vidman

Pohjanmaa
Vaasa    Reetta Ranta
Vaasa    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    Liisa Kylänpää
Kuopio   Raija Rapo
Suonenjoki   Marja-Liisa Tapaninen
Suonenjoki   Seija Paananen
Varkaus   Marja-Leena Rissanen
Varkaus   Raili Janhunen
Varkaus   Ritva Nykänen
Varkaus   Rauni Janhunen

Päijät-Häme
Lahti    Raili Korhonen
Lahti    Mirja Leinonen
Lahti    Eila Lindström
Lahti    Merja Hämäläinen

Sysmä    Saija Nieminen
Sysmä    Ulla Virolainen

Satakunta
Pori    Maria Nurmi
Pori   Tuija Norolahti
Pori    Veikko Nurmi

Uusimaa
Espoo    Marja-Leena Rissanen
Espoo    Sirkka Vesalainen
Espoo    Riitta Parviainen
Helsinki   Anne Marjoniemi
Helsinki   Heikki Multaharju 
Helsinki   Jorma Karhu
Helsinki   Annele Kiiski
Helsinki   Ulla Elfström
Hyvinkää   Anna-Liisa Janhukainen
Hyvinkää   Outi Ahponen
Järvenpää   Eija Rapo
Järvenpää   Arto Hyvönen
Järvenpää   Tuula Parker
Loviisa    Pirkko Tiitinen
Loviisa    Markku Tiitinen
Porvoo   Anni Suni
Porvoo   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 
Uusikaupunki  Mirja Rytkönen
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Yliopistonkatu 5, 7. krs 
00100 Helsinki 

puh. 050 5252 098 
toimisto@nivel.fi

www.nivel.fi


