
1

REUMALIITON  
VUOSIRAPORTTI 2017

Mielekasta 
elamaa



2

Sisältö
2 Toiminta vuonna 2017  
3 Toimintaympäristö 
6 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 
7 Viestintä 
8 Järjestötoiminta ja jäsenpalvelut
12 Kehitys- ja palvelutoiminta
14 Hallinto ja talous  
17 Valtuusto ja hallitus  
18 Jäsenyhdistykset

REUMALIITON TOIMINTA VUONNA 2017

Suomen Reumaliitto on valta
kunnallinen kansanterveys, liikunta, 
potilas ja vammais järjestö, joka 
• työskentelee reuma- ja muiden tuki- ja  

liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi

• edistää ihmisten terveyttä ja toimintakykyä

• tukee sairastuneiden  
elämänhallintaa

• tarjoaa laadukkaita palveluja

• tukee jäsenyhdistyksiään. 

Vuoden 2017 tavoitteina oli 
• suunnata uudistustoimintaa liitosta jäsenyhdistysten suuntaan 

• tukea yhdistysten kehittymistä 

• kehittää jäsenyyden polkuja 

• kehittää diagnoosikohtaista työtä. 

Vuonna 2017 
• Yhdistyksille tarjottiin neuvontaa ja 

tukea, uusia liikuntakoulutuksia, val-
miita materiaalipohjia, julisteita, kam-
panjoita sekä koulutusta internetin 
käyttöön.

• Potentiaalisia uusia jäseniä tavoitet-
tiin muun muassa reumayksiköille toi-
mitettujen lasten ensitietopakettien 
välityksellä. Jäseneksi liittymistä 
markkinoitiin myös uudistuneilla net-
tisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

• Diagnoosikohtaista työtä tehtiin 
muun muassa suunnittelemalla lii-
kuntaoppaat lastenreumaa ja fibro-
myalgiaa sairastaville. 

• Toimiston uudistusprosessi saatiin 
kolmevuotisstrategian (2014-2017) 
mukaisesti päätökseen. Toimiston 
toimialojen välinen yhteistyö on li-

sääntynyt. Yhteishenki on hyvä. Liiton 
ilme ja palvelut ovat uudistuneet ja 
toimintatavat tehostuneet. 

• Sähköisiä asiantuntijapalveluita ja 
toimintaa sosiaalisessa mediassa on 
kehitetty muun muassa reumatologin 
suorien Facebook-luentojen sekä mo-
niammatillisen tiimin chat-palvelui-
den muodossa. 

• Omaa varainhankintaa on kehitetty ja 
uusia toimintatapoja vakiinnutettu.  

• Lapset, nuoret ja työikäiset on huomi-
oitu toiminnassa aiempaa monipuoli-
semmin. 

• Nettijäsenyyden, jäsenpolkujen ja va-
paaehtoistoiminnan osalta ei työtä 
saatu valmiiksi. Aktiivista kehittämis-
tä jatketaan vuonna 2018. 

Reumaliiton vuosiraportti 2017
2. versio
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Reumaliitto toimii vahvasti reu-
masairaiden sekä muiden tuki- ja 
liikuntaelinsairaiden puolesta ja 
tekee ennaltaehkäisevää työtä. 

Viimeisten vuosien aikana liitosta 
on hiottu esiin ajanmukainen ja vi-
reä järjestö, jonka toiminnan pariin 
kaiken ikäiset ihmiset ja perheet 
voivat liittyä. Tavoitteena on ollut 
vahva ja välittävä liitto, joka kestää 
aikaa ja viestii oikeista asioista. 

Uusia sukupolvia on oletettua vai-
keampi saada mukaan jäseniksi ja 
paikallisyhdistysten toimintaan, 
minkä vuoksi jäsenmäärän kas-
vuun liittyviä tavoitteita ei ole 
saavutettu. Reumaliiton selvitys-
ten mukaan vertaistuen tarve on 
suuri edelleen, mutta sitä haetaan 
eri muodoissa kuin aiemmin. Yh-
distystoiminnan uusiutuminen 
vaatii oletettua enemmän resurs-
seja ja aikaa. 

Aiempaa merkittävämpi osa toi-

minnan vaikuttavuudesta syntyy 
sähköisen viestinnän välityksellä 
ja sen vuoksi sähköisten palvelui-
den kehittäminen ja reumayhdis-
tysten tietoteknisen osaamisen 
tukeminen oli keskeisessä roolissa 
vuoden aikana. 

Uusia verkostoja luotiin ja toimit-
tiin aktiivisesti nykyisissä reu-
ma-alan ja muiden järjestöjen ver-
kostoissa kotimaassa sekä Eular 
Paren kautta Euroopan tasolla. 

Yhteistyöllä, kannanotoilla ja 
kampanjoinnilla vaikutettiin päät-
täjiin, säädöksiin ja asenteisiin. 
Suomen hallituksen tekemät laki-
uudistukset ja sote-uudistuksen 
valmistelu koskettavat merkittä-
västi reumaa sairastavia ja vaati-
vat sen vuoksi erittäin aktiivista 
vaikuttamistyötä. 

Aktiivisen toiminnan kautta edis-
tettiin reuma-alan keskinäistä yh-
teistyötä sekä vaikutettiin koko 

alan mielikuvaan. Kolme vuotta 
sitten Reumaliitto tarttui uhkaa-
vaan reumatologipulaan. Vuosit-
taiset kampanjamme sekä alan 
mielikuvien uudistustyö ovat vai-
kuttaneet siihen, että uhka on 
väistynyt ja tänä päivänä nuoria 
hakeutuu runsaasti alalle. 

Järjestökenttä on murrosvaihees-
sa. Se vaatii kaikilta järjestöiltä 
uudistuksia sekä talouden että 
toiminnan osalta. Reumaliiton toi-
minnan merkittävin rahoittaja So-
siaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus (STEA) tarkastelee toi-
minnan tehokkuutta ja vaikutta-
vuutta uudella tavalla ja se 
vaikuttaa toimintamme suunnit-
teluun ja toteutukseen sekä ra-
portoinnin ja vaikuttavuuden arvi-
oinnin kehittämiseen. 
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70 vuotta mielekästä elämää 
Reumaliiton merkkivuotta vietettiin juhlavasti ar-
jessa, kampanjoin ja tempauksin, alueellisissa tilai-
suuksissa sekä 70-vuotisjuhlissa ja ministerin vas-
taanotolla Maailman reumapäivänä lokakuussa. 

Juhlavuoden kunniaksi yhdistysväelle järjestettiin 
Kesäpäivät laineilla -risteily. 

Reumaliitto oli heinäkuussa näkyvästi mukana Po-
rin SuomiAreenalla. Psoriasisliiton ja Suomen 
Lyme Borrelioosiyhdistyksen kanssa järjestettiin 
Sairaan hyvät duunarit hommiin -keskustelutilai-
suus pitkäaikaissairaan työllistymisestä ja työlli-
syydestä. Kansalaistorilla esiteltiin liiton toimintaa 
viikon ajan. Torivartissa lanseerattiin somejumppa. 
Tapahtumassa keskusteltiin henkilökohtaisesti lä-
hes 1900 ihmisen kanssa. Reumaliitto sai valta-
kunnallista ja alueellista medianäkyvyyttä. 

Juhlavuosi huipentui marraskuussa Reumaliiton 
edustajakokoukseen, jossa valittiin uudet luotta-
mushenkilöt kolmeksi seuraavaksi vuodeksi ja hy-
väksyttiin liiton sääntöuudistus. Myös aluetoimi-
kuntien paikat olivat haussa. Liiton puheenjohtaja 
ja toimitusjohtaja kiersivät alueilla. 

Reumaluentokiertueella pidettiin yleisö- ja am-
mattilaisluennot tulehduksellisista reumasairauk-
sista ja niiden hoidosta Helsingissä, Vaasassa, Tu-
russa, Kuopiossa ja Oulussa. Ammattilaisluennoille 
osallistui 120 ja yleisöluennoille 500 henkilöä. 
Luennot julkaistiin videoina YouTubessa.  
 
TuleShop-verkkokaupan myyntiin tehtiin 70-vuo-
tisjuhlavuoden kunniaksi uusia logotuotteita, ku-
ten pinssi, puuvillakassi ja muistilehtiö. 
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Työhyvinvointia  
tule-sairaille 
Juhlavuonna tuki- ja liikuntaelinterveyden edis-
täminen kohdistui erityisesti työikäisiin. Maalis-
kuussa Keltaisen Nauhan päivänä kehotettiin 
ihmisiä liikkumaan työpaikoilla. Reumaviikon 
valtakunnallinen kampanja keskittyi työhyvin-
vointiin ja se suunnattiin työikäisille. 

Yli miljoona työikäistä kärsii tuki- ja liikuntae-
linoireista. Sekä työnantajille että työntekijöille 
suunnattu kampanja viestitti, että tuki- ja lii-
kuntaelinoireet ja -sairaudet eivät aina näy 
ulospäin, mutta pienillä teoilla ja suhtautumi-
sella on työpaikoilla suuri merkitys ihmisten hy-
vinvointiin. 

Reumaliitto teki selvityksen ihmisten kokemuk-
sista siitä, miten tuki- ja liikuntaelinoireet vai-
kuttavat työelämässä. Tulosten mukaan suurin 
osa saa työpaikalla ymmärrystä, jos oireet vai-
keuttivat työtä.

Mukana kampanjayhteistyössä oli yli 10 tahoa, 
mm. Työterveyslaitos, Julkisten ja hyvinvoin-
tialojen liitto sekä Tehy ry. 

Reumaviikolla kampanja näkyi suurelle yleisölle 
julisteiden, some-kampanjan ja radiomainonnan 
kautta. Kampanjasivusto avattiin osoitteeseen 
reumaliitto.fi/tyo. Reumayhdistykset jakoivat 
materiaaleja ja tietoa omilla paikkakunnillaan. 
Kampin kauppakeskuksen kampanjapäivän ai-
kana tavoitettiin noin 1000 työikäistä ihmistä.  
I love me -messuilla tavoitettiin noin 1500 ih-
mistä. 

Punkkikampanja välitti 
tietoa borrelioosista

Reumaliitto toteutti Savonlinnan kansanterve-
yssäätiön rahoittaman Estä punkin pääsy iholle 
- viestintäkampanjan touko-heinäkuussa 2017.

Kampanjan suunnittelun tueksi tehtyyn kyse-
lyyn vastasi 1555 henkilöä. Kyselystä selvisi, 
että puutiaisaivokuume ja borrelioosi menevät 
monella sekaisin. Nauti kesästä – suojaudu 
punkilta -terveysviestintäkampanjan tarkoituk-
sena oli välittää ihmisille oikeaa tietoa borreli-
oosista. Kampanjaan kuului uudistunut  
punkki.fi-sivusto, somekampanja, medianäky-
vyyttä ja julisteita, punkkichat sekä valtakun-
nallinen radiokampanja 72 kanavalla. 

AINA
SE EI
NÄY
PÄÄLLEPÄIN

Työyhteisön tuki auttaa eteenpäin.

Yli miljoona työikäistä kärsii tuki- ja liikuntaelinoireista.

AINA
SE EI
NÄY
PÄÄLLEPÄIN

Työyhteisön tuki auttaa eteenpäin.

Yli miljoona työikäistä kärsii tuki- ja liikuntaelinoireista.
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VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

Reumaliitto laati vuonna 2017 
yhteensä 17 kannanottoa ja lau-
suntoa muun muassa sairausva-
kuutuslaista, erikoissairaanhoidon 
keskittämisestä, lääkinnällisen 
kuntoutuksen apuvälineistä, muu-
toksesta lääkkeiden toimitusvä-
lissä ja kauppojen esteettömyy-
destä. 

Reumaliitto otti kantaa sote- 
alueiden toiminnan järjestämi-
seen, pitkäaikaissairaiden kustan-
nustaakkaan, kuntoutukseen, 
osatyökykyisten työmahdolli-
suuksien kehittämiseen, sairasta-
vien hoitosuunnitelman tekemi-
seen ja lääkkeiden vuosiomavas-
tuun jakomahdollisuuteen.  

Reumaliiton edustaja oli kuultava-
na eduskunnassa ja liitto osallistui 
kolmeen yhteistyöjärjestön teke-

mään lausuntoon, kannanottoon 
tai mielipidekirjoitukseen. 

Reumaliitto käynnisti kansalaisa-
loitteen liittyen kalliiden lääkkei-
den omavastuun jaksottamiseen 
sekä kutsui mukaan vaikuttamis-
työhön kahdeksan muuta järjes-
töä. Kansalaisaloitteeseen ei saa-
tu riittävästi allekirjoituksia mää-
räajassa, mutta siitä huolimatta 
vaikuttamistyötä tehtiin aktiivi-
sesti eri päättäjätahoille. 

Vaikuttamistyö kantoi hedelmää, 
kun vuoden 2018 alusta lähtien 
erityisen kalliita lääkkeitä (yli 
1000 euroa) voi ostaa kerralla 
enintään kolmen kuukauden mää-
rän, jotta lääkekustannusten vuo-
siomavastuu ylittyisi kerralla. 
Muutos helpottaa monen sairas-
tavan alkuvuoden taloutta. Erityi-

sen kalliita lääkkeitä ovat esimer-
kiksi reuman hoidossa käytetyt 
biologiset lääkkeet. 

Liitolla on tiivis yhteys eduskun-
taan oman Tules-yhteistyöryh-
män kautta. Ryhmässä toimii 13 
kansanedustajaa ja puheenjohta-
ja. Ryhmä järjesti kaksi tilaisuutta 
eduskunnassa: Keltaisen nauhan 
päivän ja Reumaviikon työhyvin-
vointikampanjan. Valmisteilla ole-
va hallituksen sote-uudistus ja 
muut lakimuutokset edellyttivät 
aktiivisuutta vaikuttamistyössä.  

Reumaliitto toimi aktiivisena osa-
na yli 40 potilas- ja kansanterve-
ysjärjestön Potka-verkostoa ja 
sitä ohjaavan työvaliokunnan 
Nyrckin toimintaa. 

Reumaliiton ja Eduskunnan Tules -ryhmän tietoisku järjestettiin eduskunnassa Reumaviikolla 11.10.2017.
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VIESTINTÄ

4 
Reuma-lehteä  

(68 sivua, painos 42 000) 

34 
tiedotetta ja 15 blogia

1 698 755* 
kyselyä verkkosivuilla  

(reumaliitto.fi) 

673 001* 
käyttäjää verkkosivuilla  

(reumaliitto.fi) 

5635 
Facebook-tykkääjää  

(Suomen Reumaliitto)

1559 
Twitter-seuraajaa

590 
Instagram-seuraajaa

5 
yhdistyskirjettä  
(suomi/ruotsi)

4 
uutiskirjettä 

1 
uutiskirje lapsiperheille  

ja nuorille

4 
viestinnän minikoulutusta 

Viestinnän päätuotteena säilyi 
Reuma-lehti, joka on vuoden 
2015 jäsenkyselyn mukaan Reu-
maliiton tärkein jäsenpalvelu. 
Lehteen tehtiin kevyt sisältö- ja 
ulkoasu-uudistus ja Reumaliiton 
70-vuotisjuhlanumero toteutet-
tiin erikoispainoksena. 

Viestinnässä kehitettiin 
verkkopalveluita 
Keväällä 2017 Reumaliiton verk-
kosivuilla julkaistiin laaja Ravitse-
mustietoa tule-terveydeksi -tie-
topaketti osoitteessa reumaliitto.
fi/ravitsemus. Katselukertoja ker-
tyi vuoden aikana yli 50 000.

Reuma-aapisen asemasta vank-
kana ja luotettuna tiedonlähteenä 

kertovat yli miljoona katseluker-
taa. Loppuvuodesta 2016 julkais-
tua lastenreuma-aapista katsel-
tiin lähes 40 000 kertaa.

Vuoden aikana toteutettiin kolme 
erillistä kampanjasivustoa, jotka 
käsittelivät työelämää, Keltaisen 
nauhan päivää ja borrelioosia 
(punkki.fi). 

Yksi lupaavista uusista kokeiluista 
on loppuvuodesta toteutettu kol-
men viikon chat-palvelu, jossa 
neljä moniammatillisen tiimin jä-
sentä ja reuma-alan ammattilais-
ta vastasivat lyhyisiin kysymyksiin 
reumasairauksista ja niiden hoi-
dosta. Chatin kautta vastattiin 
yhteensä 179 kysyjälle. Osana 
punkkikampanjaa toteutettiin 
punkkichat, jonka kautta reuma-
hoitaja vastasi borrelioosiin ja 
punkkeihin liittyviin kysymyksiin.

Suorat reumatologin Face-
book-luennot jatkuivat. Ne keräsi-
vät Facebookissa ja YouTubessa 
yhteensä 27 000 näyttökertaa.  
Uutiskirje ja yhdistyskirje uudis-
tuivat, kun käyttöön otettiin Pos-
tiviidakko-työkalu. 

* Lähde: Google analytics. Raportointi siirtyi 23.11.2016 verkkosivustouudistuksen myötä 
Avoinen järjestelmästä Google analyticsiin. Seurantalukujen muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna aiheutui uudistuksesta, muuttuneesta sivurakenteesta ja uudesta raportointi-
tavasta. 
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Reumaliiton järjestötyön perusta 
ovat liiton jäsenyhdistykset. Vuo-
den 2017 lopussa yhdistyksiä oli 
151 ja niissä 36 008 henkilöjä-
sentä. 
 
Yhdistyksille tarjottavaa tukea ja 
hiipuvien yhdistysten erityistä tu-
kemista jatkettiin. Hallituskoulun 
sisältöä uudistettiin ja saatu pa-
laute oli kiittävää. Liitto toteutti 
kolme hallitusten jäsenille suun-
nattua hallituskoulua. 

Aluetoimikuntavuosi käynnistyi 
puheenjohtajien ja sihteerien 
Tammitalkoilla ja huipentui kah-
deksaan aluekokoukseen. Alueko-

kousten lisäksi aluetoimikunnat 
järjestivät 12 tilaisuutta jäsenille 
ja vapaaehtoisille. Niiden tarkoi-
tus oli jakaa tietoa ajankohtaisista 
asioista, tarjota mahdollisuus yh-
dessäoloon, virkistykseen ja koke-
musten jakamiseen. 

Tavoitteena oli, että vähintään 75 
prosenttia yhdistyksistä on osal-
listunut johonkin tilaisuuteen. Ti-
laisuuksiin osallistui 109 yhdistys-
tä, joten tavoite saavutettiin. Saa-
tu palaute on ollut kiittävää ja po-
sitiivista. 

Ruotsinkielistä toimintaa koordi-
noi valtakunnallisesti hallituksen 

asettama Svensk Reumaforum.
133 Reumaliiton jäsenyhdistystä 
osallistui Pieni Ele -vaalikeräyk-
seen yhteensä 169 paikkakunnal-
la. Helsingin Reumayhdistyksen 
kulinaariklubi oli näyttävästi esillä 
Pienen Eleen insertissä MTV3-ka-
navalla.

Liitto sai opintokeskus Siviksen 
kautta tukea koulutustoimintaan 
4196 euroa. 

Yhdistysnetin uudistamista jat-
kettiin palvelemaan entistä moni-
puolisemmin yhdistysten tarpeita 
päivittämällä aineistoja ja selkeyt-
tämällä rakennetta. 

JÄRJESTÖTOIMINTA JA JÄSENPALVELUT 
 

Koulutukset ja tapahtumat, osallistujien lukumäärät pylväiksi, sulkeisiin tai jotenkin näkyviin tapahtumien määrä
 
 2017 tapah-

tumien lkm
2017 osallistujien lkm 2016 tapahtumien lkm 2016 osallistujien lkm

Valtakunnalliset järjestötoimintaa tukevat tilaisuudet 8 2969 2 235
Järjestötoiminnan tukemiseen liittyvät tilaisuudet 5 530 10 148
Aluetoimikuntien järjestämät tilaisuudet 21 709 10 699
Vaikuttamistoiminnan edistämiseen liittyviä tilaisuuksia 1 80 4 210
Vapaaehtoisten tukemiseen liittyvät tilaisuudet (2017 sis. Resurf) 37 421 1 33
Yhdistysvierailut 13 261 14 233
Lasten, nuorten ja perheiden tapahtumat 7 281 4 271
Liikuntakoulutukset 12 150 7 106
Tule-terveyteen ja -sairauksiin liittyvät yleisötilaisuudet 10 631 10 370
Yhteensä 114 6032 62 2305

Valtakunnalliset järjestötoimintaa 
tukevat tilaisuudet

Järjestötoiminnan tukemiseen 
liittyvät tilaisuudet

Aluetoimikuntien järjestämät 
tilaisuudet

Vaikuttamistoiminnan edistämiseen 
liittyviä tilaisuuksia

Vapaaehtoisten tukemiseen liittyvät 
tilaisuudet (2017 sis. Resurf)

Yhdistysvierailut

Lasten, nuorten ja perheiden 
tapahtumat 

Liikuntakoulutukset

Tule-terveyteen ja -sairauksiin liittyvät 
yleisötilaisuudet

Osallistujat Tapahtumat

8

5

21

1

37

13

7

12

10

2969

530

709

80

421

261

281

150

631

2

10

10

4

1

14

4

7

10

235

148

699

210

33

233

271

106

370

2017 tapahtumia yhteensä 1142017 osallistujia yhteensä 6032

2016 tapahtumia yhteensä 622016 osallistujia yhteensä 2305
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Yhdistysten toiminta-avustuspro-
sessi uudistettiin yhdistysten toi-
veiden pohjalta. Vuonna 2017 yh-
distyksille jaettiin toiminta-avus-
tuksina 138 051 euroa. 

Tavoitteena on innostaa vähin-
tään 65 yhdistystä kehittämään 
uudenlaista yhdistystoimintaa. 

37

87,5 % 
toiminta-avustuksia koske-
vaan kyselyyn vastanneista 
yhdistyksistä oli sitä mieltä, 
että avustus on auttanut 
yhdistyksiä kokoontumaan 
säännöllisesti. Säännöllises-
ti kokoontuminen mahdol-
listaa sekä vapaaehtoisten 
vertaistuen, että tulokselli-

sen yhdistystoiminnan.

50,8 % 
kertoi että toiminnalla oli 
tavoitettu sellaisia ihmisiä 
joita ei aikaisemmin ole ta-
voitettu. Yli puolet vastan-
neista on siis tavoittanut 
uusia kohderyhmiä, jotka 
olisivat muuten saattaneet 
jäädä yhdistysten tarjoa-
man tuen ja toiminnan ulko-

puolelle.

73,3 % 
vastanneista kertoi, että 
yh dis tyksen toiminta on 

moni puolistunut.

Perustoiminnan avustusta sai 121 
yhdistystä ja 60 yhdistykselle 
jaettiin avustusta kehittämistoi-
mintaan. 

Tulosten ja vaikutusten arviointi 
toteutettiin STEAn ohjeiden mu-
kaan. Vuodelle 2018 toimin-
ta-avustusta on hakenut 116 yh-
distystä.

Jäsenyyden polkujen ja vapaa-
ehtoistoiminnan kehittäminen
Jäsenyysprosessin ylläpito ja ke-
hittäminen, vapaaehtoistoimin-
nan tuki ja ohjaus sekä tietosuo-
ja-asetuksen toteuttaminen aset-
tavat nykyresursseilla haasteita.  

Vuoden aikana käynnistettiin jä-
senrekisteriprojekti, jonka tarkoi-
tus on jäsenprosessin kehittämi-
nen ja rekisterin uudistaminen. 
Tavoitteena on vähentää käsityö-
tä, nopeuttaa jäseneksi liittymi-
sen prosessia sekä huomioida 
EU:n tietosuoja-asetuksen vaati-
mukset. Jäsenasioiden hoitajille 
järjestettiin jäsenyystyöpaja. Pro-
jekti viivästyi sairauslomien, hen-
kilövaihdosten ja resurssipulan ta-
kia. Samasta syystä jäsenkam-
panja siirtyi seuraavalle vuodelle.

Reumankanssa.fi -sivusto luotiin 
yhteiseksi reumaväen olohuo-
neeksi, mutta sen tekninen alusta 
ja toiminnan pyörittäminen jat-

kossa vaatii lisäresursseja. Ra-
hoitusta haettiin tuloksetta kolme 
kertaa. Vapaaehtoistyö.fi otettiin 
koekäyttöön helpottamaan va-
paaehtoistehtäviin ilmoittautu-
mista, mutta ihmiset eivät löytä-
neet mukaan toimintaan sitä 
kautta. Mobiilijäsenkortin valmis-
telusta luovuttiin sen vähäisten 
hyötyjen vuoksi.  

Alueellista vapaaehtoistoimintaa 
käynnistettiin muun muassa 
Ikäinstituutin Mielipakka-ohjaa-
jien kouluttamisella. Tarkoitukse-
na oli kouluttaa vähintään yksi va-
paaehtoinen jokaiselle alueelle. 
Myöhään heränneen kiinnostuk-
sen vuoksi kaikki halukkaat eivät 
mahtuneet mukaan. Palaute kou-
lutuksesta on ollut innostunutta. 
Tules-yhteyshenkilöiden kanssa 
tarkennettiin tehtäväkuvausta 
yhteisessä työpajassa. 

Toiminta-avustusprosessi uudistui
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Toimintaa lapsille, nuorille ja perheille 
Toiminnalla vahvistettiin lasten ja 
nuorten sekä heidän perheenjä-
sentensä voimavaroja selviytyä 
pitkäaikaissairauden kanssa.

Reumaliitto oli mukana HUSin ja 
muiden potilasjärjestöjen yhteis-
työssä järjestämässä nuorten 
CAMPissa. 

Nuorten aikuisten pikkujoulut jär-
jestettiin yhteistyössä Suomen 
Reumanuorten ja Munuais- ja 
maksaliiton kanssa. Lisäksi osal-
listuttiin Terveyskylän Nuorten 
talon suunnitteluun. Pohjoismais-
ten nuorten yhteinen Nordic 
Rheuma Camp järjestettiin ensim-

mäistä kertaa Tukholman Bosö-
nissa. 

Iloa Elämään -lastentapahtumat 
toteutettiin Jyväskylässä yhdessä 
Jamkin ja Jyväskylän lastenreu-
mayhdistyksen kanssa. Osallistu-
jia oli 120. Toinen lastentapahtu-
ma järjestettiin osana Kesäpäivät 
laineilla -risteilyä. Tapahtumissa 
lapset ovat oivaltaneet, että he 
eivät ole sairauden kanssa yksin.

Reumaliitto oli mukana ruotsin-
kielisille lapsille ja nuorille suun-
natussa Norvallan Sommarfestis-
sä. Lisäksi tehtiin yhteistyötä 
Pienperheyhdistyksen kanssa 

ReSurf kannustaa mummit,  
vaarit ja reumayhdistykset nettiin
112 nettiopastajaa koulutettu  |  634 ikääntyvää osallistui 101 nettiopastukseen eri puolilla Suo-

mea  |  87 osallistujaa kotisivukoulutuksissa  |  30 yhdistykselle luotu uudet kotisivut

ReSurf-hanke on onnistunut ra-
kentamaan reumayhdistyksiin uu-
den toimintamuodon ja koulutus-
mallin, joka on helposti hyödyn-
nettävissä eri yhdistyksissä. Toi-
minnassa on mukana paljon 
innostuneita vapaaehtoisia. Hank-
keen tavoitteena on aktivoida 
ikääntyviä, erityisesti tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksia sairastavia 
maaseutupaikkakunnilla asuvia 
henkilöitä internetin ja sähköisten 
palveluiden käyttöön.

Kohderyhmää on tavoitettu hyvin 
ja saatu palaute on ollut positii-
vista. Toiminnalle on ollut selkeä 
tarve, ja peruskurssin jälkeen on 
toivottu jatko-opastusta. Kaikki 
halukkaat eivät ole mahtuneet 
kursseille mukaan. Koulutusta on 
laajennettu maaseutupaikkakun-
tien lisäksi myös kaupunkeihin, 
koska myös niissä on ollut tarvet-
ta toiminnalle. Tulevaisuudessa 
haasteena on toiminnan jatkumi-
nen hankerahoituksen loppuessa.

Opastuksissa käyneet ikäihmiset 
ovat rohkaistuneet käyttämään 
sähköpostia, Omakantaa, verkko-
pankkia ja monia verkkopalveluita 
omassa arjessaan. Hankkeen vai-
kuttavuuden lisäämiseksi koulu-
tusten sisältöä on jaettu Reu-
ma-lehdessä ilmestyneessä juttu-

sarjassa. Hankkeesta on kirjoitet-
tu myös viidessä muussa 
lehdessä. 

Hankkeella on onnistuttu vähen-
tämään ikäihmisten syrjäytymistä 
palveluista ja tuotu uutta virtaa 
yhdistysten perustoimintaan. 
Moni yhdistys on löytänyt uusia 
aktiivijäseniä toimintaansa ja yh-
teishenki on kasvanut. Myös net-
tiopastajaksi kouluttautuneet va-
paaehtoiset ovat saaneet opas-
tuksesta sisältöä elämäänsä. Uu-
det kotisivut ovat helpottaneet 
yhdistysten tiedottamista.

perheleirin järjestämisessä. Kataja 
parisuhdekeskus ry:n Perheen 
parhaaksi -toimintaa markkinoi-
tiin aktiivisesti perheille. 

Reumahoitoyksiköihin ja lapsiper-
heille jaettiin yhteensä 280 kap-
paletta vuonna 2016 lanseerat-
tua lastenreuman ensitietopaket-
tia. Ensitietopaketeista on tullut 
paljon hyvää palautetta ja lasten-
reumaa sairastavia on liittynyt jä-
seneksi. 

 



11

Reumaliitto liikuttaa jäsenistöään 
150 vertaisohjaajaa 105 eri yhdistyksestä koulutettu   |  4109 liik-

kujaa liikuntaryhmissä, 265 liikuntatapahtumissa

Koulutusten, liikuntaohjeiden ja 
tapahtumien avulla vahvistettiin 
reumayhdistysten liikuntavastaa-
vien kykyä toimia, kannustaa ja 
valmentaa jäsenistöä terveyttä ja 
hyvinvointia edistävään liikun-
taan. Samalla loimme edellytyksiä 
reumaa ja muita tuki- ja liikuntae-
linsairauksia sairastavien liikunta-
toiminnalle. 

Jäsenyhdistysten 190 liikunta-
vastaavaa organisoivat iloa ja yh-
dessäoloa tarjoavia liikuntaryh-
miä. Niihin otti osaa noin 11 pro-
senttia jäsenistöstä. Sovellettu 
matalan kynnyksen liikunta edis-
tää tule-toimintakykyä. Ylivoimai-
sesti suosituinta oli vesiliikunta. 
Seuraavaksi suosituimpia lajeja 
olivat kuntosali, salijumppa ja tuo-
lijumppa. Uusina lajeina mukaan 
tulivat geokätköily ja asahi. 

Reumaliiton nettisivujen jumppa-
salia täydennettiin käsi- ja some-
jumpilla. Jokaisessa Reuma-leh-
dessä oli liikunta-aukeama jump-
paohjeineen ja yhdistyskirjeissä 

muistutettiin ajankohtaisista lii-
kunta-asioista. Työpaikkoja tu-
le-terveystalkoisiin innostava Kel-
taisen Nauhan päivä -kampanja 
sai muun muassa Kittilän kaivok-
sessa 400 työntekijää mukaan 
liikkumaan.  

Lastenreumaa ja fibromyalgiaa 
sairastavien liikuntaa tuettiin 
hankkeella, jonka tuloksena jul-
kaistiin molemmille ryhmille omat 
erilliset liikuntaoppaansa. Fibro-
myalgiaa sairastaville suunnatun 
oppaan valmistelussa oli mukana 
itse sairastavia, ja oppaan liikkei-
siin opastetaan myös videolla. 
Lasten liikuntaoppaassa huomioi-
tiin myös koulujen ja päiväkotien 
tiedontarve lastenreumasta. 

Liikuntatoimijoiden tulevana 
haasteena on paikallinen ja alu-
eellinen vaikuttamistoiminta, kun 
sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämisvastuu siirtyy maakunnil-
le, mutta vastuu hyvinvointia 
edistävästä liikunnasta säilyy 
kunnilla.

Geokätköily oli juhlavuoden uutuuslaji.
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KEHITYS- JA PALVELUTOIMINTA

Reumaliiton harvinaistoiminta 
mukana 2600 henkilöä 20 diagnoosiryhmästä  |  25 koulutettua vertaistukijaa 15 diagnoosiryhmälle   |  

6 alueellisesti toimivaa harvinaisryhmää

Reumaliiton harvinaistoiminnan 
tavoitteena on tarjota harvinais-
ryhmiin kuuluville yhtäläiset mah-
dollisuudet saada omaan sairau-
teensa liittyvää tietoa ja vertais-
tukea valtakunnallisesti. 
 
Vuoden aikana Harvinaisia-lehti 
sai uuden ilmeen. KYS:n ja OYS:n 

reumayksiköiden kanssa järjestet-
tiin harvinaisiltapäivät. Lisäksi jär-
jestettiin alueelliset tapaamiset 
Tampereella ja Rovaniemellä. En-
simmäistä kertaa kokoonnuttiin 
äijäporukalla viikonlopuksi harvi-
naisuuden äärelle. Yhteistyössä 
Allergia-, Iho ja Astmaliiton, Hen-
gitysliiton ja Invalidiliiton kanssa 

järjestettiin tapaaminen koulute-
tuille vertaistukijoille yli järjestö-
rajojen. Suomen Ehlers-Danlos 
-yhdistyksen kanssa päivitettiin 
EDS-kortti akuuttitilanteita var-
ten. Kortti lähetettiin kaikille diag-
noosiryhmään kuuluville postitus-
listalaisille. 

 

Voimavaroja sopeutumisvalmennuksista 
144 osallistujaa 10:llä aikuisten sopeutumisvalmennuskurssilla  |  24 osallistujaa kahdella kolmiosaisella 

lasten ja nuorten kurssilla. Pääjaksot Kreikassa ja Espanjassa. 

Sopeutumisvalmennuksella vah-
vistetaan osallistujien voimavaro-
ja selviytyä pitkäaikaissairauden 
kanssa. Kuudella aikuisten kurssil-
la pääteemana oli kipu ja kahdella 
elämänlaadun parantaminen omia 

voimavaroja suuntaamalla. Kaksi 
kurssia oli suunnattu diagnooseit-
tain, toinen fibromyalgiaa sairas-
taville ja toinen, yhteistyössä Li-
hastautiliiton kanssa toteutettu, 
myosiitteja sairastaville. Osa kurs-

seista oli yksilökursseja ja osa 
kursseja, joille voi osallistua elä-
mänkumppanin kanssa. Kurssi-
työntekijöiden kanssa järjestettiin 
kaksi kehittämisiltapäivää. 

Lomatoiminnasta virkistystä ja vaihtelua arkeen 
8 lomaa yhdessä Maaseudun Terveys- ja lomahuollon kanssa, joista yksi lapsiperheille  |  187 osallistujaa, 

joista 29 lapsia 

Tuleshop on Reumaliiton netti-
kauppa, joka palvelee jakelukana-
vana maksuttomalle ja maksulli-
selle materiaalille. Rekisteröity-
neitä asiakkaita kaupassa oli 658 
henkilöä, joista 147 yhdistyskäyt-
täjää.

Uudet maksuttomat lasten- ja jä-
senesitteet saivat hyvän vastaan-
oton. Suosituimmat maksulliset 
tuotteet olivat jumppakuminauha 
ja Hoitotiedot-vihkonen. Kiinnos-
tus arjen pienapuvälineitä koh-
taan on kasvussa, niistä ostetuin 

oli uutuustuote artroosikäsineet. 

Uusia tuotteita Tuleshopiin 
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KOKEMUSTOIMINTA JA HARVINAISET-VERKOSTO
Reumaliiton hallinnoimat verkostot

Kokemustiedolla parempia palveluita 
35 potilas-, vammais- ja läheisjärjestön Kokemustoimintaverkosto  |  18 alueellista ohjausryhmää  |  Lä-

hes 600 järjestöjen kokemustoimijaa  |  80 sosiaali- ja terveysalan oppilaitosta  |  2000 kokemustehtä-

vää, kuulijoita yli 40 000 

Kokemustoimintaverkosto työs-
kentelee pitkäaikaissairaiden, 
vammaisten ja läheisten koke-
mustiedon esiin nostamiseksi so-
te-alan koulutuksessa ja ammat-
tilaisten keskuudessa. Potilaiden 
kokemuksia halutaan mukaan so-
siaali- ja terveysalan palveluiden 
suunnitteluun, kehittämiseen ja 
arviointiin.

Tavoitteina oli vaikuttaa Palvelut 
asiakaslähtöiseksi -kärkihank-
keen kokemusasiantuntijuuden ja 
asiakkaiden osallistumisen toi-
mintamallin suunnitteluun sekä 
luoda jatkokoulutusmalli, joka val-

mentaa kokemustoimijoita kehit-
tämis- ja vaikuttamistehtäviin.  

Osassa maakuntapilottialueista 
vaikutettiin siihen, että järjestö-
lähtöinen kokemustieto huomioi-
daan toimintamallin suunnittelus-
sa. Lisäksi osallistuttiin THL:n 
koordinoiman yhteiskehittäjäryh-
män toimintaan sekä käsitetyö-
ryhmän toimintaan. 

Kokemustoimijoiden kehittäjä- ja 
vaikuttajajatkokoulutuksia pilo-
toitiin syksyllä Helsingissä, Jyväs-
kylässä ja Rovaniemellä. Pilottei-
hin osallistui yli 40 kokemustoimi-

jaa eri järjestöistä. 

Alueellisten ohjausryhmien kehit-
tämistä ja yhteistyötä järjestöjen 
kanssa tuettiin verkoston kehittä-
mispäivällä ensimmäistä kertaa. 
Päivässä ideoitiin aluetyön kehit-
tämistä eri näkökulmista. Ohjaus-
ryhmien omaa kehittämistoimin-
taa tuettiin alueellisella kehittä-
misrahalla, jota myönnettiin yh-
teensä 11 000 euroa. 
Kehittämisrahalla järjestettiin 
useita alueellisia kokemustapah-
tumia, jatkokoulutuksia ja sähköi-
siä alustoja. 

Harvinaiset-verkostolla toimelias vuosi 
Verkosto ja verkostoituminen 20 kattojärjestöä  |  100 potilasyhdistystä ja 30 yhteistyöyhdistystä  |  25 

Harkko-edustajaa  |  12 300 harvinaissairasta Tapahtumat ja viestintä  10 tapahtumaa  |  8 messu- ja 

tapahtumaosallistumista  |  4 tietoiskua ammattilaisille  |  4 000 Facebook-seuraajaa  |  650 Twitter-seu-

raajaa  |  500 Instagram-seuraajaa  |  8 500 jaettua esitettä  |  3 000 messuilla ja tapahtumissa käytyä 

keskustelua  |  7 verkkokyselyä  |  4 radiohaastattelua ja 3 lehtiartikkelia  |  3 uutiskirjettä ja 220 uutiskir-

jetilaajaa  |  125 000 kävijää harvinaiset.fi-sivustolla  |  350 harvinaissairausdiagnoosia  |  250 vastattua 

yhteydenottoa  |  17 uutista  |  7 blogitekstiä 

Harvinaisten sairauksien kansalli-
sella ohjelmalla tavoitellaan ra-
kenteellisia muutoksia, jotka ke-
hittävät harvinaissairauksien hoi-
to- ja diagnosointiprosesseja sekä 
parantavat alueellista yhdenver-
taisuutta. Ohjelman toimeenpano 
eteni ja viiteen yliopistosairaalaan 
perustettiin harvinaisten sairauk-
sien yksiköt. Niiden tehtävänä on 
koordinoida vaikeahoitoisten ja 
monisairaiden harvinaissairaiden 
hoitoa omalla alueellaan. 

Verkosto on tuonut harvinaisten 
sairauksien kansalliseen ohjelma-
työskentelyyn vahvaa potilasjär-
jestö- ja harvinaisnäkökulmaa, 
mikä on avannut uusia yhteistyön 
mahdollisuuksia ja syventänyt yh-
teistyötä julkisen sektorin ja päät-
täjien kanssa. Aktiivisen vaikutta-
mistyön tuloksena kolmen harvi-
naisyksikön johto- tai ohjausryh-
mään on valittu 
Harvinaiset-verkoston kokemus-
edustaja. Verkostolla on edustus 
myös virtuaalisairaalan Harvinais-

sairauksien talon ohjausryhmässä.  

Harvinaissairaista ja heidän lähei-
sistään koostuvan Harkko-työ-
ryhmä vahvisti verkoston koke-
muksellisen tiedon jakoa muun 
muassa kokoamalla kansallisen 
ohjelman jatkotarpeita sekä laati-
malla harvinaissairaiden kanssa 
työskenteleville vinkkiesitteen. 
Työryhmän edustajat toimivat 
messuosastoilla ja tietoiskuilla 
harvinaisen kokemustiedon asian-
tuntijoina. 
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HALLINTO JA TALOUS

Kohde

Myönnetty
vuodelle

2017

Siirtyi
vuodelta

2016

Käytetty
vuonna

2017

Siirtyy
vuodelle

2018

AY 1 Yleisavustus, liiton toimintaan 893 000 0 -893 000 0

AK 6 Sopeutumisvalmennustoiminta 152 000 35 464 -169 845 17 619

AK 8 Jäsenjärjestöjen toiminnan tukemiseen 137 000 9 379 -139 861 6 518

AK 11 Harvinaista reuma- ja tulesairautta  
sairastavien verkostoitumiseen

77 000 11 352 -80 723 7629

AK 17 Harvinaiset verkosto 203 000 4 483 -193 623 13 860

AK 18 Valtakunnalliseen järjestöjen kokemustoimi-
juuden verkostotoimintaan.

105 000 27 997 -119 374 13 623

B 37 Keskustoimiston lattiaremontin menoihin 15 700 0 -15 700 0

C 1759 ReSurf - esteetön ensikosketus nettiin 80 000 29 882 -75 093 34 789

Yhteensä 1 662 700 118 557 -1 687 219 94 038

Reumaliitto on asiantuntijaorganisaatio, jossa henki-
lökunnan osaaminen on keskeinen pääoma. Vuonna 
2017 liitolla oli keskimäärin 25 työntekijää. 

Vuoden aikana liitolle laadittiin yhdenvertaisuus-
suunnitelma. 

Liitto vahvisti omaa tietopohjaansa suurelle yleisölle, 
jäsenyhdistyksille ja reumaa sairastaville tehdyillä 
kyselyillä ja kartoituksilla, aiheina muun muassa bor-
relioosi sekä työhyvinvointi. Helsingin Reumayhdis-
tyksen kanssa tehtiin jäsenkartoitus ja selvitettiin 
tyytyväisyyttä HUS:n ja perusterveyden huollon pal-
veluihin. 

STEAavustukset 2017

Hallitus ja  
tilintarkastajat
Reumaliiton hallitus piti vuoden aikana kahdeksan 
kokousta ja valtuusto kaksi. 
Tilintarkastajaksi on valittu Tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi 
KHT Heidi Vierros. 

Varainhankinta ja sponsoriyhteistyö
Merkittävimpiä tulonlähteitä olivat STEA:n yleisavustus ja rahoitus erilaisiin hankkeisiin. 
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Jäsenmaksutuotot muodostavat 
tärkeän pohjan omaan rahoituk-
seen. Jäsenmaksu oli seitsemän 
euroa jäsentä kohden, yhteissum-
maltaan 257 438 euroa. Jäsen-
maksujen ja oman varainhankin-
nan merkittävä osuus takaa sen, 
että liitolla on enemmän itsemää-
räämisoikeutta talousasioissa 
kuin täysin STEA:n avustuksella 
toimittaessa.

Lisäresursseja tietopalveluiden 
tuottamiseen, ensitietopakettei-
hin ja kampanjoihin on saatu luo-
malla uudenlaisia sponsorikon-

septeja alan lääkeyrityksille. Lisä-
rahoitusta toimintaan saatiin jä-
sen- ja TV-arpajaisista. 
Savonlinnan kansanterveyssäätiö 
tuki punkkikampanjaan, Eular 
Pare ja Nordbook pohjoismaisten 
nuorten leirikonseptin luomista ja 
toteutusta. 

Lisäresursseja toivat myös tuote-, 
tila-, työvoima- tai palvelulahjoi-
tukset sekä hyvän kilpailutuksen 
tai yhteistyösopimusten mahdol-
listamat kulusäästöt. Yhteistyö-
verkostoja vahvistettiin, hankittiin 
uusia tukijoita ja yhteistyökump-

paneita sekä kehitettiin vetovoi-
maisia yhteistyökonsepteja. Liiton 
brändiä vahvistettiin, jotta liitto 
nousisi potentiaalisemmaksi hy-
väntekeväisyystukikohteeksi Suo-
messa.

Reumaliitto oli mukana Hyvä tes-
tamentti -markkinointiverkostos-
sa ja sen tarjoamissa yhteisissä 
markkinointitoimenpiteissä. Yh-
teistyössä Setlementtiliiton ja 
Meripelastusliiton kanssa toteu-
tettiin kolme testamentti-iltaa, 
joihin osallistui yhteensä noin 110 
henkilöä. 

Reumaliiton talous ja tilikauden tulos
Reumaliitto on voittoa tavoittele-
maton järjestö. Reumaliiton tili-
kauden tulos oli hyvin lähellä bud-
jetoitua 0 euron tulosta. Tilikau-
den ylijäämä on 59 111 euroa, 
joka syntyi sijoitusten neljän vuo-
den voittojen kotiuttamisesta 
vuodenvaihteessa.

1.1.31.12.2017
Kokonaistuotot 3 165 060,25 eur
Kokonaiskulut - 2 919 966,35 eur
Tulos 245 093,90 eur
Poistot    - 17 362,79 eur
Siirto rahastojen pääomaan -  168 619,86 eur
Tilikauden ylijäämä 59 111,25 eur

Reumaliiton tulos, €

8 606

69 437

812

59 111

2014 2015 2016 2017
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Tilinpäätöksen tuotot ja kulut ilman  
määrätarkoitukseen sidottuja rahastoja

14+3+1+6+9+2+4+3+58+J
Sijoitustoiminta 405 808 14 %

Muut julkiset avustukset 73 196 3 %
Reuma-lehden tuotot 43 216 1 %

Yhteistyösopimukset 180 124 6 %

Jäsenmaksut 257 438 9 %

Työllistämistuet 69 093 2 %

Arpajais- ja keräystuotot 110 094 4 %
Muut myyntituotot 86 434 3 %
STEA 1 687 219 58 %

Tilinpäätöksen tuotot 2017 
2 912 622

Tilinpäätöksen kulujen  
jakautuminen toimialoittain

5+2+7+43+19+24+J
Sijoitus-ja rahoitus 156 384 5 %

Varainhankinta 47 887 2 %

Hankkeet ja investoinnit 201 028 7 %

Kehityksen tukeminen 1 226 325 43 %

Järjestötoimiala 542 419 19 %

Kehitys-ja palvelutoiminta  679 467 24 %

Tilinpäätöksen kulut 2017 
2 853 510
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VALTUUSTO JA HALLITUS 

Reumaliiton valtuuston 
varsinaiset jäsenet 2017 

Puheenjohtaja Filatov Tarja, I varapuheenjohtaja Leh-
tikangas Ulla, II varapuheenjohtaja Metsävainio  
Katja.

Eräpalo Liisa, Helin Eira, Helin Johanna, Hyvärinen 
Pirkko, Häggström Helena, Jäderholm Senja, Kantola 
Pirjo, Kauppinen Jaana, Laine Ritva, Lindstedt Hele-
na, Mansikkaniemi Jukka, Nikkonen Veijo, Myöhänen 
Emmi, Niemelä Pauli, Pirhonen Liisa, Pohjonen Sep-
po, Randell Pirjo, Risikko Jorma, Savolainen Risto, 
Tiittanen Armas, Tuomaala Pirkko, Riihenmäki Jukka, 
Weissmann Marjaleena, Ylitolonen Maila.
 
Valtuuston varajäsenet: Sykkö Marjatta, Lehtonen 
Eija, Heino Jarmo, Väänänen Sirkka, Kupila Paula, 
Ruuska Niilo, Suhonen Merja, Pynnönen Päivi.

Reumaliiton  
hallitus 2017 

Puheenjohtaja Gustafsson Satu, I varapuheenjohtaja 
Palola Heikki, II varapuheenjohtaja Aho Ritva 

Brandt Marja-Terttu, Grönlund Tuula, Kosonen Tiina, 
Kujanpää Matti, Lehikoinen Seppo, Merilahti-Palo 
Riitta. 

Edustajakokouksessa 25.11.2017 valittiin Reumalii-
ton valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä 
valtuuston jäsenet ja varajäsenet seuraavalle toimi-
kaudelle 2018-2020. 
 

Reumaliiton  
johtoryhmä 2017 

Toimitusjohtaja Ekroth Maria, järjestötoimen johtaja 
Rantanen Ulla, kehitysjohtaja Hirvonen Jaana, 
talous päällikkö Pyy Anni, viestintäpäällikkö Laitio 
Henna.

Ansiomerkit 
Kultaiset ansiomerkit (22 kpl) 
Aaltonen Valtter, Ahonen Onerva, Iiskala Sanna, Ikola 
Maija Leena, Korpela Markku, Kosonen Anja, Kujan-
pää Matti, Lehto Vuokko, Lehtonen Jorma, Mannelin 
Kristiina, Metsävainio Katja, Peltonen Meeri, Pelto-
nen Hilkka, Rantanen Matti, Riihenmäki Jukka, Riihi-
mäki Inkeri, Rintala Kirsti, Salomäki Lassi, Salonen 
Marja, Sinnemäki Soile, Tamminen Aili, Tuomiranta 
Tapani. 

Hopeiset ansiomerkit (28 kpl)
Back Siv, Hirvonen Ulla, Johansson Minna, Johansson 
Pentti, Karjalainen Raija, Kivimäki Pirkko, Krannila 
Olli, Kujanpää Eila, Kähärä Kaija, Laitamäki Raija, Lai-
tinen-Väisänen Marja, Laivo Pentti, Lindstedt Esko, 
Lindstedt Helena, Majlund Satu, Ollila Anne, Pekkala 
Raija, Peltonen Mirja, Pessi Sinikka, Pohjonen 
Seppo, Pynnönen Päivi, Rinne Maija, Rouru Anna-Lii-
sa, Ruolahti Minna, Salonen Anna, Suninen Kaija, Vii-
nanen Seija, Öster Kirsi. 
 
Pronssiset ansiomerkit (22 kpl)
Bamberg Sirpa, Finni Marja-Liisa, Fredriksson Tuula, 
Holappa Jorma, Jokilampi Pirkko, Kallio Sirkka-Liisa, 
Kautto Maija, Kokko Ahti, Kärki Tuula, Kärsämä 
Aira, Lamppu Ritva, Laurila Risto, Leino Tuula, Mattila 
Tuula, Moilanen Kaisu, Painilainen Leena, Poutiainen 
Helka, Ruokolainen, Armas, Syväoja Tuula, Tiittanen 
Armas, Vesala Ulla Orvokki, Virtanen Sinikka. 
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JÄSENYHDISTYKSET 
31.12.2017 reuma ja tulesyhdistyksiä oli 151.

Akaan Reumayhdistys 
Anjalankosken Reumayhdistys 
Borgå Reumaförening  
– Porvoon Reumayhdistys 
Enon Tules 
Espoon Reumayhdistys  
– Esbo Reumaförening 
Forssan seudun Reuma–Tules 
Haapajärviseudun Reuma ja Tules 
Haapaveden Reuma ja Tules 
Haminan Seudun Reumayhdistys 
Harjavallan Seudun Reumayhdistys 
Hartolan Reuma ja Tules 
Haukiputaan Reumayhdistys 
Helsingfors Svenska Reumaförening 
Helsingin Reumayhdistys 
Huittisten Reumayhdistys 
Hyvinkään Reumayhdistys 
Hämeenlinnan Reumayhdistys 
Iisalmen Reumayhdistys 
Imatran Fibro- ja Tules 
Imatran Reumayhdistys 
Inarin–Utsjoen Reumayhdistys 
Jakobstadsnejdens Reumaförening  
– Pietarsaarenseudun Reumayhdistys 
Jalasjärven Reumayhdistys 
Janakkalan Reuma 
Joensuun Reumayhdistys 
Jokilaakson Reumayhdistys 
Joutsan Seudun Reumayhdistys 
Juvan Reuma- ja Tulesyhdistys 
Jyväskylän Reumayhdistys 
Kaakkois-Savon Tules 
Kajaanin Reumayhdistys 
Kalajoen Reumayhdistys 
Kalajokilaakson Reumayhdistys 
Kangasalan Reumayhdistys 
Kangasniemen Reuma 
Karkkilan Reumayhdistys 
Karttulan Seudun Tules 
Kauhajoen Tules 
Kauhavan Reumayhdistys 
Keminseudun Reuma 
Keravan Reuma ja Tules 
Keski-Karjalan Reuma ja Tules 
Keski-Suomen Reumalapset 
Keuruun Reumayhdistys 
Kirkkonummen Seudun Tules 
– Kyrkslättnejdens Reumaförening 
Kittilän Reumayhdistys 
Koillis-Lapin Reumayhdistys 
Koillis-Savon Tules 
Kokkolan Reumayhdistys 

Korpilahden Reumayhdistys 
Kotkan Reumayhdistys 
Kouvolan Reumayhdistys 
Kuhmoisten Reumayhdistys 
Kuhmon Reumayhdistys 
Kuopion Reumayhdistys 
Kurikan Reumayhdistys 
Kuusamon Reuma- ja Tulesyhdistys 
Kuusankosken Reumayhdistys 
Kyrönmaan Reumayhdistys 
Kyrösjärven Reuma ja Tules ry. 
Kärsämäen Tules ja Reuma 
Lahden Reumayhdistys 
Laitilan Seudun Reuma- ja Tulesyhdistys 
Lammin Seudun Reumayhdistys 
Lappeenrannan Reumayhdistys 
Lapuan Reumayhdistys 
Lempäälän–Vesilahden Reumayhdistys 
Lestijokiseudun Reumayhdistys 
Lieksan Reumayhdistys 
Lohjan Reuma ja Tules 
Loimaan Seudun Reumayhdistys 
Loviisan Reumayhdistys  
– Lovisa Reumaförening 
Läntisen Uudenmaan Fibromyalgiayhdistys 
MCTD-yhdistys
Mikkelin Seudun Reumayhdistys 
Mouhijärven Reuma ja Tules 
Muhoksen Reumayhdistys 
Mäntsälän Fibro ja Tules 
Mäntsälän Reumayhdistys 
Mäntyharjun Reumayhdistys 
Mäntän Seudun Reumayhdistys 
Naantalin Seudun Reumayhdistys 
Nastolan Reumayhdistys 
Nilsiän Tules 
Nokian Reuma ja Tules 
Nurmeksen Seudun Reumayhdistys 
Nurmijärven Reumayhdistys 
Närpes Reumaförening 
Oriveden Reumayhdistys 
Oulun Reumayhdistys 
Outokummun Reumayhdistys 
Paimion Seudun Reuma ja Tulesyhdistys  
Paltamon Tules ja Reuma 
Parikkalan Tules 
Parkanon-Kihniön Reumayhdistys 
Pellon Reuma 
Perniön Seudun Reuma 
Pieksämäen Seudun Reumayhdistys 
Pohjois-Suomen reumalapset ja -nuoret 
Polvijärven Reuma ja Tules 

Porin Seudun Reumayhdistys 
Pudasjärven Reumayhdistys 
Puolangan Tules ja Reuma 
Raahen Seudun Reumayhdistys 
Rantalakeuden Reuma ja Tules 
Rantasalmen Tules 
Rauman Seudun Reumayhdistys 
Rauman Seudun Tules 
Rautjärven Seudun Reumayhdistys 
Reumaföreningen Alma 
Reumaföreningen Dolores 
Riihimäen seudun reuma–tules 
Rovaniemen Reumayhdistys 
Saarijärven Seudun Reumayhdistys 
Sallan Reuma- ja Tulesyhdistys 
Salon Reumayhdistys 
Savonlinnan Seudun Reumayhdistys 
Seinäjoen Reumayhdistys 
SLE-yhdistys 
Someron Reumayhdistys 
Sotkamon Reumayhdistys 
Suomen Reumanuoret 
Suomen Sklerodermayhdistys 
Suomen Tulesammattilaiset 
Suomen Vaskuliittiyhdistys 
Suomussalmen Reumayhdistys 
Suonenjoki-Rautalampi Tules 
Taivalkosken Reuma 
Tampereen Reumayhdistys 
Tervolan Reumayhdistys 
Teuvan Seudun Reumayhdistys 
Tornion Reuma 
Turun Seudun Reumayhdistys  
– Åbonejdens Reumaförening 
Tuusulanjärven Reumayhdistys 
Utajärven Reumayhdistys 
Vaalan Reuma ja Tules 
Vaasan Reumayhdistys  
– Vasa Reumaförening 
Valkeakosken Reumayhdistys 
Valkealan Reumayhdistys 
Vammalan Reumayhdistys 
Vantaan Reumayhdistys 
Vesannon Tules 
Vihannin Reuma ja Tules 
Vihdin Reumayhdistys 
Viitasaaren ja ympäristön Reumayhdistys 
Virtain Reumayhdistys 
Vuolijoen Reumayhdistys 
Västra Nylands Reumaförening 
Ylitornion Reuma ja Tules 
Ähtärinjärven Reumayhdistys 
Äänekosken Reumayhdistys  
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Mielekasta 
elamaa
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