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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

VUOSI 2021 LYHYESTI
Vuoden 2021 toiminnan painopisteet olivat:
• Vapaaehtoistoiminnan ja sen tukemisen kehittäminen
• Työikäisten nivelterveyden tukeminen osana yhdistyksen muuta toimintaa
• Verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden kehittäminen
• Uuden jäsenrekisterin käyttöönotto jäseniä palveltaessa
• Yhdistyksen talouden vakauttaminen
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Suuri osa valtakunnallisesta toiminnasta toteutettiin vapaaehtoisvoimin koronarajoituksien
puitteissa. Noin sadan vapaaehtoistyöntekijän toiminta on yhdistyksen kivijalka. Vapaaehtoisille
tarjottiin koulutusta verkkotoiminnan ja Teams-kokouksien järjestämiseksi webinaareilla, joista
tehtiin tallenteet.
Vertaistukea annettiin koronapandemian rajoituksien vuoksi pääasiassa verkossa. Virtu eli
virtuaalinen vertaistukitoiminta oli erittäin suosittua erityisesti työikäisten keskuudessa ja ryhmät
täyttyivät nopeasti. Ryhmien tarjontaa lisättiin vastaamaan kysyntää.
STEA:n rahoitushakemukseen ”VetoVoimaa - Vetoa ja voimaa uudistuneesta
vapaaehtoistoiminnasta v. 2022–2024” saatiin myönteinen päätös kolmivuotiselle kaudelle.
Toimintavuonna aloitettiin yhdistyksen nettisivujen uudistamisprojekti. Tavoitteena ovat
selkeämmät ja saavutettavammat nettisivut, jotka palvelevat tutkitun ja ajantasaisen niveltiedon
lähteenä. Lisäksi tavoitteena ovat toimintatietojen selkeys ja parempi löydettävyys. Projektiin
palkattiin yksi määräaikainen projektityöntekijä.
Uutta jäsenrekisteriä hyödynnettiin viestinnässä noin kerran kuukaudessa lähetettävän
jäsenuutiskirjeen sekä paikallisille nivelpiireille lähetettävien nivelpiirien tiedotteiden avulla.
Tiedotuksessa tärkeä rooli on edelleen Niveltieto-lehdellä, mutta sosiaalisen median merkitys on
jatkuvassa kasvussa. Facebook-tykkääjien määrä oli 31.12.2021 noin 6000 henkilöä, kasvua
vuodessa oli noin 2000 henkilöä.
Nivelterveysviikkoa vietettiin yhteistyössä Turun Seudun Nivelyhdistyksen kanssa ensimmäistä
kertaa viikolla 16. Nivelterveysviikon teema oli Nivelterveyttä ihmisille – säästöjä taloudelle.
Nivelterveysviikon webinaarissa pohdittiin ratkaisuja, millaisin toimenpitein ja päätöksin
yhteiskunnassa nivelterveyttä tuetaan kustannusvaikuttavasti. Osallistujia oli 83. Lisäksi
järjestettiin pienempiä verkkotapahtumia, vertaistukea ja ns. Lääkäri vastaa -miniwebinaari.
Vuoden aikana toteutettiin Pfizer-yhteistyön avulla kaksi webinaaria, joista erityisesti professori
Simo Saarakkalan webinaari: Nivelrikko - ”kulumaa” vai sairauksien kirjo? saavutti suuren suosion.
Suoratoistona esitystä seurasi noin 1200 kuulijaa, ja jo parin viikon kuluessa luennon oli katsonut
verkosta noin 6000 ihmistä. Pfizer-yhteistyö sisälsi keväällä tehdyn laajan nivelrikkokyselyn
jäsenille. Kyselyyn vastasi 1212 jäsentä ja sen tulokset saatiin omaan käyttöön.
Yhteistyö erityisesti muiden tuki- ja liikuntaelinjärjestöjen kanssa jatkui vahvana sekä
paikallistasolla että valtakunnallisesti.
Vuoden lopussa yhdistyksen palveluksessa oli neljä vakituista ja kaksi määräaikaista työntekijää.
Työntekijät tekivät pääosin etätyötä. Vuoden 2021 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli noin 9500.
Vuoden 2021 aikana yhdistyksen talous kääntyi selkeästi ylijäämäiseksi ja oman pääoman taso
nousi hyvälle tasolle. Koronapandemian vuoksi nivelpiirien toiminta oli suurimman osan vuotta
tauolla, minkä vuoksi toiminta- ja matkakuluista tuli säästöjä. Lisäksi yhdistyksen toimihenkilökulut
olivat huomattavasti budjetoitua pienemmät.
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1. NIVELTERVEYSTOIMINTA
Paikallinen vapaaehtoistoiminta
Koronapandemian jatkuessa toista vuotta myös
paikallinen vapaaehtoistoiminta oli suurimman osan
vuotta tauolla.

Kuva 1: Vuoden vertaisohjaaja Eeva Suojanen (edessä
vasemmalla) ohjaa mm. kuntosalitreenejä.

Syksyllä toiminta käynnistyi useimmissa
nivelpiireissä. Vapaaehtoistoiminta tavoitti noin
4000 henkilöä. Nivelpiirit kokoontuivat vertaistukiiltojen, liikunnan ja tietoiskujen tiimoilta.
Osallistujia kokoontumisissa oli yhteensä noin 6 000
henkilöä. Vuonna 2021 Suomen Nivelyhdistyksen
noin 40 nivelpiirissä oli noin 75 vertaisohjaajaa.
Nivelpiirit saivat Suomen Nivelyhdistykseltä
toimintarahaa toimintaansa liittyvien kulujen
kattamiseen. Lisäksi 11 nivelpiiriä sai vuonna 2021
kunnilta avustusta paikallistoiminnan
järjestämiseen. Yleensä avustus myönnettiin
liikunnan ja/ tai virkistystoiminnan järjestämiseen.
Yhdistys oli mukana Kokemustoimijaverkostossa.
Vapaaehtoisiamme toimi sekä ohjausryhmissä että
varsinaisina kokemustoimijoina.

Vapaaehtoisia vertaisohjaajia koulutettiin vuoden 2021 aikana koronapandemian aiheuttaman
poikkeustilan vuoksi etäyhteyksillä. Koulutuksissa oli yhteensä noin 60 osallistujaa. Koulutuksien
aiheena oli Teamsin ja Outlookin käyttö.
Koulutukset ovat tarpeellisia niin asiasisältönsä kuin myös ohjaajien keskinäisen verkottumisen
kannalta. Osallistujat kokivat koulutukset hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi.
Vuoden vertaisohjaajaksi valittiin Forssan nivelpiirin vertaisohjaaja Eeva Suojanen, joka on
toiminut yhdistyksessä 11 vuotta ja suuren osan siitä Forssan Nivelpiiriin vertaistukiohjaajana.
Suojanen on idearikas, aikaansaava, avulias ja hyväntuulinen henkilö, joka vetää mm.
kuntosaliharjoituksia nivelpiiriläisille.
Yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa järjestettiin vuoden aikana seitsemän
STEA:n tukemaa lomaa. Lomat olivat erittäin suosittuja. Lähes kaikilla lomilla oli ryhmän vetäjänä
yhdistyksen vapaaehtoisohjaaja, loman vertaisohjaaja. Vapaaehtoisten ansiosta saatiin lisättyä
lomien nivelaiheista tietosisältöä ja tuotua lomalaisille vertaistukea sekä tietoa paikallisista
toimintaryhmistä. Luennoille yms. tietoiskuihin osallistui lomilla noin 250 henkilöä. Lomatoimintaa
koordinoi vapaaehtoistyötä tekevä lomavastaava.
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VAPAAEHTOISTOIMINNAN TUKI
Vapaaehtoistoiminnan tuesta ja sen kehittämisestä vastasi vapaaehtoistoiminnan koordinaattori /
kehittämisvastaava ja vapaaehtoistoiminnan tuen työryhmä (VET), johon kuului koordinaattorin
lisäksi vertaistoimija, nivelpiirin vastuuhenkilö ja yhdistyksen hallituksen edustaja.
Vapaaehtoistoimijoille tuotettiin verkkokoulutuksia sekä useita etäkokoontumisia.
Vuoden aikana vapaaehtoisia tiedotettiin
ajankohtaisista asioista, ja tarvittaessa nivelpiirejä
autettiin talouden hallinnassa, paikallisten
avustusten hakemisessa ja muissa käytännön
asioissa. Vapaaehtoisia autettiin myös esimerkiksi
uusien paikallisten vertaisohjaajien etsimisessä.
Yhdistys osallistui K50-messuille marraskuussa
Turussa. Messut ovat yli 50-vuotiaille suunnatut,
hyvinvointi- ja terveystuotteita sekä palveluita
esittelevä tapahtuma, joka on osallistujille
maksuton. Osastolla oli nivelterveys- ja
jäsenpalvelutietoa sekä jaossa mm. Niveltietolehtiä. Osallistujia messuilla oli noin 1000 henkilöä.
Kuva 2: K50-messuilla Turussa vt. toiminnanjohtaja
Leena Nieminen tarjoilee nivelterveystietoa.

VERKKOTOIMINTA
Virtuaalinen vertaistuki eli Virtu ja miniwebinaarit
Virtuaalisen vertaistuen, Virtun, toiminta on vakiintunut suosituksi vertaistuen muodoksi.
Kohderyhmälle tehdyn tyytyväisyyskyselyn perusteella verkkopalveluita käyttäneistä 92 % oli
melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palveluihin. Kokoontumisia järjestettiin toimintavuonna 33
kertaa. Yhteensä osallistujia oli noin 500 henkilöä. Virtu-ryhmissä käsiteltiin monipuolisesti
nivelrikon omahoitoa, jonka tavoitteena olivat toimintakyvyn kohentaminen, nivelrikon oireiden
lieventäminen ja hidastaminen sekä työkyvyn parantaminen. Liikunta, nivelrikon omahoito ja
ravitsemus olivat suosituimpia teemoja. Miesten kesken – Arton tarina -teemainen Virtu keräsi
joukon miehiä aktiiviseen keskusteluun. Kokemustoimija Arto jakoi tarinansa. Neljän kerran
tekonivelleikatun kuntoutuskokonaisuus toteutettiin toimintavuonna toistamiseen.
Virtu-alustaa ja keskustelua ohjasi yhdistyksen oma toimihenkilö, vapaaehtoinen tai muu
asiantuntija. Ryhmiin tuli ilmoittautua ennakkoon ja ne toteutettiin Teams-alustalla.
Yhdistys järjesti suosittuja nivelterveyswebinaareja toimintavuoden aikana sekä teemoittain että
”Lääkäri vastaa” -konseptilla (kaksi kertaa). Toisena teemana oli ”Jalat ja nivelrikko”.
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Osallistujat saivat kysyä etukäteen nivelongelmista sen lisäksi, että live-tapahtumassa pääsi
esittämään kysymyksiä.

Verkkoluennot
Toimintavuonna toteutettiin Pfizer-yhteistyön
avulla kaksi yksittäistä isoa webinaaria.
•

•

•

Kristiina Kokkonen: ”Nivelrikon
ennaltaehkäisyn kulmakivet” kokosi
suoratoistona kuulijoita 500 ja tallenteena
noin 3000 henkilöä.
Simo Saarakkala: ”Mitä on nivelrikko:
”kulumaa” vai sairauksien kirjo?” Luennolla Kuva 3: Simo Saarakkalan verkkoluennon mainos
oli noin 1200 kuulijaa, ja vuoden 2021
lopussa tallenteen oli katsonut yhteensä noin 6000 henkilöä.
Ortopedi Esko Kaartisen piti vapaaehtoistyönään yleisöluentoja eri nivelpiiripaikkakunnilla
nivelrikosta, sen tunnistamisesta ja hoitomuodoista.

Etäliikunta
Nivelet notkeiksi -etäjumppa aloitettiin Kuopion nivelpiirin toimesta, toimihenkilö avusti
markkinoinnissa. Konsepti osoittautui varsin suosituksi. Ryhmät, joihin otettiin 70 henkilöä,
täyttyivät. Yhteensä etäjumpparyhmiä järjestettiin v. 2021 yhteensä 31 kertaa (neljä
kokonaisuutta). Niihin osallistui yhteensä 2170 henkilöä. Ohjaaja, fysioterapeutti Pekka Alavillamo
sai paljon positiivista palautetta.

JÄSENPALVELUT
Suomen Nivelyhdistyksen jäsenpalveluista vastasi hallintosihteeri. Toimintaan saatiin rahoitus
osana STEA:n yleisavustusta. Jäseniä palveltiin puhelimitse ja sähköpostitse. Hallintosihteerille
saapui noin 6000 yhteydenottoa vuoden aikana. Jäsenpalveluihin sisältyi myös yhdistyksen
jäsenmateriaalien postittaminen jäsenille. Myös jäsenpalveluiden toteuttamiseen pandemialla oli
vaikutuksensa, mm. etätyöhön siirtymisen ja kasvaneiden yhteydenottomäärien myötä.
Kohderyhmälle tehdyn tyytyväisyyskyselyn perusteella jäsenneuvontapalveluita käyttäneistä 94 %
oli melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Jäsenistön palveluksessa olivat
myös vapaaehtoisina toimivat potilasvahinkoasiamies ja sosiaaliturvan erityisasiantuntija, jotka
palvelivat vuoden aikana noin 300 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
edullisesti.
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2. VIESTINTÄ
NIVELTIETO-LEHTI
Yhdistyksen jäsenlehti Niveltieto ilmestyi neljä kertaa. Lehteä jaettiin jäsenien ja
vuosikertatilaajien lisäksi ilmoittajille sekä artikkelien kirjoittajille ja muille lehden avustajille.
Aiemmin julkaistuja numeroita myytiin irtonumeroina internetissä oman Nivelpuodin ja
Lehtiluukku.fi -palvelun kautta, sekä suoraan toimistoltamme ja luennoilla.
Niveltietoja painettiin yhteensä 47 500 kappaletta. Lehden toimittamisesta ja tuotannosta
vastasivat päätoimittaja, osa-aikainen toimittaja ja graafisesta suunnittelusta sekä taitosta
vastannut graafikko.
Vapaaehtoistyötä tekevät avustajat olivat merkittävä apu lehden asiantuntevan sisällön
tuottamisessa. Yhdistyksen puheenjohtaja kirjoitti lehden pääkirjoitukset. Lääkärit vastaavat palstalla lukijoiden kysymyksiin vastasivat ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Esko
Kaartinen ja ylilääkäri Mikko Manninen (Orton). Kysy kivusta -palstalla lukijoiden kysymyksiin
vastasi fysiatrian erikoislääkäri Kristiina Kokkonen (INTO Terveys). Lehden vakiokolumnistina
jatkoi yhdistyksen hallituksen kunniapuheenjohtaja Hannele Jagadeesan.
Lehden omien toimittajien ohella lukuisat terveydenhuollon ja lääketieteen tutkijat,
nivelrikkotutkijat, nivelrikon hoidon ja liikunta-alan ammattilaiset sekä ammattiin opiskelevat,
erityisesti fysioterapeuttiopiskelijat, toimivat artikkeleiden kirjoittajina ja tietolähteinä. Lehdessä
paneuduttiin myös lukijoiden kokemuksiin ja kerrottiin uusista jäseneduista ja palveluista.
Suomen Nivelyhdistyksen ja Pfizer Oy:n vuonna 2021 teettämästä nivelrikkokyselystä kävi ilmi,
että yhdistyksen palveluista eniten apua saatiin Niveltieto-lehdestä. Yli 90 prosenttia vastaajista
koki saaneensa Niveltieto-lehdestä hieman, melko tai jopa hyvin paljon apua nivelrikon hoidossa.

Kuva 4: Nivelterveystieto-lehden kansikuvat vuodelta 2021
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NETTISIVUT
Yhdistyksen verkkosivuilla vieraili vuoden aikana yhteensä 378 263 eri kävijää. Päivittäin sivulla
kävi keskimäärin 1600 käyttäjää. Keskimääräinen yhden käyntikerran katsottujen sivujen määrä oli
2,1. Sivustolla kävijöistä n. 37 % oli yli 65-vuotiaita, n. 23 % 55–64-vuotiaita. Naisten osuus
kävijöistä oli 73 %.
Verkkopalvelussa on nivelsairauksien ja niiden ennaltaehkäisyyn liittyvien perusohjeiden lisäksi
mm. yli sadan oppaan ja artikkelin tietopankki, alan uutispalvelu sekä runsaasti tietoa
paikallistoiminnasta.
Nivel.fi-sivustolle upotettu virtuaalinen keskustelualusta, nivelaiheisiin keskittyvä Nivelklubi,
säilytti asemansa. Vuoden lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä oli 5 431 (+134 vuoden aikana),
viestiketjuja 4 070 (+91 vuoden aikana) ja viestejä 57 761 (+312 vuoden aikana). Yhdistyksen
viestintä seuraa Nivelklubia ja tiedottaa yhdistyksen ajankohtaisista asioista myös siellä, mutta
keskustelun moderointiin yhdistyksen työntekijäresurssit eivät riittäneet.
Nivel.fi -verkkosivuston uudistuksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2021. Uudistuksen
tavoitteena oli parantaa sivuston käytettävyyttä, saavutettavuutta sekä tietoturvaa. Samalla
pyrittiin helpottamaan sivuston päivittämistä sekä laajentamaan vapaaehtoisten itsenäisen
hallinnoinnin mahdollisuuksia. Sivuston teknisen toteutuksen kilpailutuksesta valikoitui Iggo
Software oy. Sivuston kehitys jatkuu vuodelle 2022.

MUU VIESTINTÄ
Sosiaalisessa mediassa yhdistys sai näkyvyyttä etenkin Facebookin kautta. Tykkääjiä oli vuoden
lopussa yli 6000 (v. 2021 alussa noin 4000), ja seuraajia saman verran. Twitterissä viestittiin
säännöllisesti erityisesti virtuaalisesta toiminnasta. Seuraajia yhdistyksen Twitter-tilillä oli 170
henkilöä. Kohderyhmäkyselyn mukaan some-kanavia seuranneista 85 % koki seuraamisen olevan
merkityksellistä.
Viestinnällistä asiantuntijayhteistyötä toteutettiin mm. Liikkujan Apteekin kanssa. Yhdistys tuotti
ohjeellista materiaalia projektin verkkosivustolle. Ohjeistuksessa innostettiin löytämään
liikkumisen ilo, sekä kannustettiin suhtautumaan omaan kehoon ja jaksamiseen lempeästi.
Sivustolta linkitettiin yhdistyksen sivuille ja muutamiin eri liikuntaoppaisiimme. Materiaaliin voi
tutustua osoitteessa liikkujanapteekit.fi/nivelvaivat-ja-liikunta.
Uutiskirjeitä lähetettiin jäsenistölle säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. Nivelpiireille
lähetettiin vuoden mittaan kymmeniä sähköisiä tiedotteita toiminnasta.
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3. HALLINTO
YLEISHALLINTO
Yhdistyksen organisaatio toimi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Etätyötä ja sähköisiä
järjestelmiä käytettiin pandemian aikana entistäkin tehokkaammin hyväksi. Paikallistoiminnan
järjestäminen on rekisteröitymättömien, paikallisten osastojen eli nivelpiirien
vapaaehtoistoimijoiden vastuulla, mikä mahdollistaa vapaaehtoisvoimien keskittymisen oleelliseen
perustehtäväänsä vertaistuen ja liikunnan järjestäjänä.
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi Anssi Pietiläinen, HT-tilintarkastaja.

Henkilöstö
Henkilöstöön kuului kaksi kokoaikaista, kolme osa-aikaista työntekijää sekä kaksi
palkkatukityöllistettyä. Vuoden aikana henkilöstössä tapahtuneista useista muutoksista johtuen
vuosi oli erittäin haastava, mutta siitä huolimatta toiminta jatkui häiriöttä ja useita
kehittämisprojekteja saatiin toteutettua.

Toimihenkilöt 1.1. - 31.12.2021
Mari Kauhaniemi, toiminnanjohtaja
Leena Nieminen, projektipäällikkö 1.1.-28.2., kehittämisvastaava 16.8-26.10.21, vt.
toiminnanjohtaja 27.10. alkaen, osa-aikainen
Johanna Pikkarainen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, 15.3.- 6.8.2021
Anne Nurkkala, hallintosihteeri (poissa alkaen 7.10.2021)
Anna-Liisa Kemi, aluesuunnittelija ( 31.3.2021 asti), vt. hallintosihteeri 16.4.2021 alkaen, osaaikainen
Katri Kovasiipi, viestintäpäällikkö 16.9.2021 asti
Tupu Sammaljärvi, viestintäpäällikkö 13.9.2021 alkaen, osa-aikainen v. 2021
Päivi Pajunen, toimistoassistentti 10.5.2021 alkaen, osa-aikainen
Elina Palmroos, viestintäassistentti 10.5.2021 alkaen, osa-aikainen
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Edunvalvonta
Yhdistyksen tärkeänä tehtävänä on edistää nivelsairaiden asemaa ja heidän oikeuksiensa
toteutumista yhteiskunnassamme. Yhdistyksen tavoitteena on edistää nivelsairauksien eikirurgisia hoitomuotoja, niveltä säästävien toimenpiteiden ja tekonivelleikkauksien saatavuutta ja
alueellista tasa-arvoa sekä työskennellä nivelsairauksien hoidon laadun, seurannan ja
kuntoutuksen parantamiseksi. Jäsenten edunvalvontaa toteutettiin vuonna 2021 yhteistyössä tukija liikuntaelinjärjestöjen yhteistyöjärjestön Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n ja muiden tulejärjestöjen kanssa. Vuonna 2021 Nivelyhdistyksen edustaja Tule ry:n hallituksessa oli
toiminnanjohtaja Mari Kauhaniemi ja SoveLi ry:n hallituksessa Leena Nieminen.
Vammaisjärjestöjen naisverkostossa yhdistystä edusti Marja Eronen.
Yhdistyksen sosiaaliturvan erityisasiantuntija osallistui aktiivisesti sosiaaliturvan edistämiseen
valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä sosiaaliturvasta lisätietoja ja neuvontaa tarvitsevien
yhteydenottajien henkilökohtaisiin kysymyksiin vastaten. Yhdistyksen edustajat olivat mukana
päivittämässä järjestöjen yhteistä Sosiaaliturvaopasta (www.sosiaaliturvaopas.fi). Eronen vastaa
myös vuotuisen Sosiaaliturvan tarkistuslistan julkaisemisesta. Yhdistyksen edustajat olivat mukana
luomassa ja päivittämässä järjestöjen yhteistä Sosiaaliturvaopasta. Yhdistyksen omaan
edunvalvontatyöhön lukeutuu myös potilasasiamiehen neuvonta.
SNY:n edustaja Heikki Multaharju on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Tekonivelja plastiikkakirurgiayksikön asiakasraadin jäsen, HUS:in Akuutin-ensihoitoyksikön
tutkimusraadin jäsen sekä HUS:in kouluttama, sairaanhoitopiirin kokemusasiantuntija. Näitä
aktiviteetteja on kuukausittain.
SNY:n kaksi edustajaa (Heikki Multaharju ja Marja Eronen) ovat mukana useiden potilasjärjestöjen
muodostamassa Helsingin Heljä-MYK-matkojen ja Esteettömyysverkostossa. Aktiviteetteja on noin
6 kertaa vuodessa.

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, Luustoliitto, Suomen Kipu
ja Selkäydinvammaiset Akson ry), liikuntajärjestöjen (SoveLi ry), ammattijärjestöjen (esim.
Nivelrikkotutkijoiden yhdistys FOARS ja Suomen Endoproteesihoitajat) sekä muiden järjestöjen
(esim. Eläkkeensaajien Keskusliitto, Eläkeliitto, Ikäinstituutti ja Suomalainen Lääkäriseura
Duodecim) kanssa. Yritysyhteistyötä tehtiin monien yritysten kanssa. Pfizerin kanssa toteutettiin
keväällä laaja nivelrikkokysely jäsenille. Vastaajia oli 1212. Kyselyn tulokset julkaistiin Niveltieto
4/2021 -lehdessä. Lisäksi fysiatrian erikoislääkäri Jukka Pekka Kouri esitteli tallenteessa tuloksia.
Tallenne saatiin yhdistyksen käyttöön puolen vuoden ajaksi.
Mukana yhteistyössä oli mm. sairaaloita ja terveyspalvelujen tarjoajia. Lisäksi tehtiin
oppilaslaitosyhteistyötä useiden ammattikorkeakoulujen (esim. Laurea ja Metropolia) ja
yliopistojen kanssa.
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TALOUSHALLINTO
Vuonna 2021 yhdistyksen tulos oli reilusti positiivinen. Koronapandemian vuoksi nivelpiirien
toiminta oli suurimman osan vuotta tauolla, minkä vuoksi toiminta- ja matkakuluista tuli säästöjä.
Lisäksi yhdistyksen toimihenkilökulut olivat huomattavasti budjetoitua pienemmät johtuen
henkilöstövaihdoksista ym. seikoista.
Tuloslaskelman tuotto- ja kuluosuudet on kerätty seuraavan sivun kaavioihin. Yhdistyksen oma
varainhankinta koostui pääosin jäsenmaksuista henkilö- ja yritysjäseniltä, Niveltieto-lehteen
myytävistä mainoksista, Niveltiedon tilausmyynnistä sekä muiden tuotteiden ja palvelujen
myynnistä. Ulkopuolista rahoitusta saatiin yleisavustuksen ja hankeavustuksen muodossa STEA:lta
sekä paikallisina avustuksina mm. kunnilta, joissa toimii yhdistyksen paikallisia osastoja.
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut jakautuivat 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).
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Tuotot 2021
8%

2%

2%

1%

Jäsenmaksut
STEA avustukset

25%

Viestinnän tuotot
Paikallistoiminta, omavastuut
Paikallistoiminta, avustukset

62%

Myyntituotot
Tuotot
Jäsenmaksut
STEA avustukset
Viestinnän tuotot
Paikallistoiminta, omavastuut
Paikallistoiminta, avustukset
Myyntituotot

t€
289
114
35
10
11
5

Kulut 2021
33%

37%
Nivelterveystoiminta
Viestintä
Hallinto

30%
Kulut
Nivelterveystoiminta
Viestintä
Hallinto

t€
114
107
128
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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 2021 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja ja kahdeksan
hallituksen jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen erityisasiantuntijana jatkoi LKT, ortopedian
ja traumatologian erikoislääkäri Esko Kaartinen ja ylilääkäri, fysiatrian professori Jari Arokoski.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa, joista yksi oli läsnäolokokous ja 12
Teamsin välityksellä toteutettuja etäkokouksia. Vuonna 2021 hallituksen apuna työskenteli talousja hallinto-, viestintä-, vapaaehtoistoiminnan tuen ja varainhankinnan työryhmä. Sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin hybridikokouksena 26.4. ja syyskokous oli 10.11. Helsingissä.
Suomen Nivelyhdistyksen hallitus 2021: Sisko Seppä, puheenjohtaja, Heikki Multaharju,
varapuheenjohtaja, Mirja Kaartinen, sihteeri, Leena Aunola, Eila Lindström, Raija Malmivaara, Arto
Pohjamo, Raija Rapo ja Tuija Raski sekä varajäsenet Tuula Pöntinen ja Anni Suni.

Hallituksen työryhmät 2021
Talous- ja hallintotyöryhmä
Sisko Seppä, Eila Lindström, Raija Malmivaara, Heikki Multaharju ja Arto Pohjamo
Viestintätyöryhmä
Katri Kovasiipi, Mari Kauhaniemi, Leena Aunola, Esko Kaartinen ja Arto Pohjamo
VET-työryhmä (= vapaaehtoistoiminnan työryhmä)
Johanna Pikkarainen /Leena Nieminen, Anna-Liisa Kemi, Leena Aunola (hallituksen edustaja) ja
Minna Keskinen (Porin nivelpiiri)
Varainhankintatyöryhmä
Arto Pohjamo, Mari Kauhaniemi, Katri Kovasiipi, Tuula Pöntinen, Heikki Multaharju ja Raija
Malmivaara

Vapaaehtoiset vastuuhenkilöt
Marja Eronen, sosiaaliturvan erityisasiantuntija, Heikki Multaharju, kuntoutus- ja
potilasvahinkoasiamies, Raija Rapo, lomavastaava

Suomen Nivelyhdistys ry | Vuosikertomus 2021 | 14

Vertaisohjaajat vuonna 2021
Etelä-Karjala
•
•
•
•
•

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

Etelä-Pohjanmaa
•
•
•
•

Lapua Tuula Pöntinen
Seinäjoki Marja-Leena Saari
Seinäjoki Pirkko Mäntykivi
Seinäjoki Hilkka Luukko

Etelä-Savo
•
•
•
•
•
•
•
•

Juva Teija Piikki
Juva Sirkka Seppänen
Pieksämäki Helena Rautpalo
Pieksämäki Mirja Luttinen
Pieksämäki Ritva Vuohelainen
Pieksämäki Aune Räisänen
Pieksämäki Ritva Ropponen
Pieksämäki Minna Lallukka

Kainuu
•
•

Kajaani Ritva Härkönen
Kajaani Sointu Kamunen

Kanta-Häme
•
•
•
•
•
•
•

Keski-Pohjanmaa

Forssa Riitta Rantala
Forssa Mirja Luuppala
Forssa Eeva Suojanen
Forssa Aila Mustonen
Hämeenlinna Anne Lyly
Riihimäki Seija Lehtola
Riihimäki Pertti Salmi

•

Kokkola Raija Heiti

Keski-Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•

Jyväskylä Kristiina Ahokas
Jyväskylä Mirja Kaartinen
Jyväskylä Raija Heiskanen
Keuruu Arja Kuisma
Keuruu Kaija Asunmaa
Äänekoski Marja Gabrielsson
Äänekoski Katja Junnonaho
Äänekoski Kaija Peltonen

Kymenlaakso
•
•
•

Kotka Eila Pulkkinen
Kouvola Irmeli Galkin
Kouvola Tuija Raski

Pirkanmaa
•
•
•
•
•
•

Tampere Marja Rajala
Tampere Tuula Nisula
Valkeakoski Merja Jokinen
Valkeakoski Anja Pösö
Valkeakoski Anneli Nieminen
Valkeakoski Raija Keränen

Pohjanmaa
•
•

Vaasa Reetta Ranta
Vaasa Heli Järviö

Pohjois-Karjala
•
•
•

Lieksa Aino Mitrunen
Lieksa Pirkko Vänskä
Lieksa Aulis Vänskä
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Uusimaa

Pohjois-Pohjanmaa
•

Oulainen Pirjo Vähäkuopus
(yhteyshenkilö)

Pohjois-Savo
•
•
•
•
•
•
•
•

Iisalmi Liisa Kylänpää
Iisalmi Arto Hyvönen
Kuopio Raija Rapo
Suonenjoki Marja-Liisa Tapaninen
Suonenjoki Seija Paananen
Varkaus Marja-Leena Rissanen
Varkaus Raili Janhunen
Varkaus Ritva Nykänen

Päijät-Häme
•
•
•
•
•

Lahti Raili Korhonen
Lahti Mirja Leinonen
Lahti Eila Lindström
Sysmä Saija Nieminen
Sysmä Ulla Virolainen

Satakunta
•

Pori Minna Keskinen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espoo Sirkka Vesalainen
Espoo Riitta Parviainen
Helsinki Anne Marjoniemi
Helsinki Heikki Multaharju
Helsinki Jorma Karhu
Helsinki Annele Kiiski
Helsinki Ulla Elfström
Helsinki Kirsi Tuovinen
Helsinki Sirpa Lappalainen
Helsinki Leena Heliö
Hyvinkää Outi Ahponen
Loviisa Pirkko Tiitinen
Loviisa Markku Tiitinen
Porvoo Anni Suni
Porvoo Kaarina Höstman
Porvoo Ann-Marie Wiitanen

Varsinais-Suomi
•
•
•
•
•
•

Parainen Stina Gerke
Parainen Marja Ekman
Somero Margit Ahlbom-Messi
Somero Tarja Kauppinen
Uusikaupunki Päivi Aitamurto
Uusikaupunki Mirja Rytkönen

Kokemustoimijat:
•
•
•
•
•

Hamina Päivi Kataikko
Riihimäki Petra Padinki
Leppävirta Tauno Takkinen
Iisalmi Arto Hyvönen
Hyvinkää Anu Byskov

Suomen Nivelyhdistys ry | Vuosikertomus 2021 | 16

