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NOPEIDEN MUUTOSTEN VUOSI 
 

Vuonna 2020 covid-19-pande-
mian vaikutukset näkyivät kaik-
kialla, myös Reumaliiton toimin-
nassa. Liiton ja sen jäsenyhdistys-
ten hallinto, tapahtumat, koulu-
tukset ja vertaistoiminta 
kohtasivat ennen näkemättömiä 
haasteita.

Eri ryhmillä oli erilaiset valmiudet 
kohdata muutokset. Etenkin erot 
digitaalisissa valmiuksissa vaikut-
tivat siihen, miten uudessa tilan-
teessa pärjättiin. Jo aiemmin ha-
vaittujen erojen merkitys kasvoi 
entisestään.  

Luottamusjohto ja liiton toimisto 
siirtyivät etätyöhön ja -kokouksiin 
nopeasti ja jouhevasti uusien säh-
köisten työkalujen avulla.  

Yhdistysaktiiveja huoletti se, että 
osa jäsenistöstä jäi kaikkien digi-

taalisten toimintamuotojen ulko-
puolelle. Moni liikuntaryhmä jäi 
kokonaan tauolle, vaikka liikun-
nalla on tärkeä rooli toimintaky-
vyn ylläpitämisessä. Samaan ai-
kaan ryhmätoiminnan tarjoamat 
sosiaaliset verkostot heikkenivät.  

Koko yhdistyskenttä oli huolis-
saan siitä, miten ja milloin toimin-
taa voidaan jälleen jatkaa. Tarve 
sopeutua nopeisiin muutoksiin 
kuormitti ja loi epävarmuutta.  

Myös järjestökentän tulevaan ra-
hoitukseen liittyy epävarmuuksia. 
Veikkauksen pelitoiminnan tuot-
to-odotukset laskivat, mikä hei-
jastui rahoituksen tasoon nykyjär-
jestelmässä. Järjestöjen toiminta-
edellytysten kytkeytyminen peli-
tuottoihin herätti keskustelua.  
Luottamus- ja toimihenkilöt val-
mistelivat Reumaliiton tulevaa 

strategiaa. Strategiaprosessin yh-
teydessä keskusteltiin myös liiton 
arvoista.  

Syksyllä 2020 käytiin liittovaalit 
postin välityksellä. Valtuuston ra-
kennetta uudistettiin. Puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan lisäk-
si valittiin 24 valtuuston jäsentä ja 
heille henkilökohtaiset varajäse-
net. 

Reumaliitto myi kesäkuussa Kan-
gasalla sijaitsevan Kiinteistö Oy 
Reumaharjun, jossa toimi aiemmin 
reumasairauksiin keskittynyt Kun-
toutumiskeskus Apila. Kuntoutuk-
seen liittyvästä liiketoiminnasta 
Reumaliitto luopui jo vuoden 
2018 alussa. Nykyään kuntoutus-
ta Apilan vanhoissa tiloissa jatkaa 
Ikifit Oy, joka tarjoaa kursseja 
myös Kuntoutus Apila -nimellä. 
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Reumaliiton arkea tukevat kurssit jatkuivat eri puo-
lella Suomea sekä siirtyivät osittain verkkoon koro-
nan vuoksi. 

Reumaliiton aloitteesta Tampereella käynnistyi Reu-
maa sairastavan suunnitelmallinen hoitotyö -koulu-
tus. Sairaanhoitajille suunnatun täydennyskoulutuk-
sen suunnittelussa oli mukana reumatologeja ja reu-
mahoitajia. Koulutuksen toteutti Tampereen ammat-
tikorkeakoulu, rahoitus saatiin yhteistyöyrityksiltä. 
Kymmenen opintopisteen laajuiset opinnot aloitti 25 
sairaanhoitajaa eri puolilta Suomea.  

Reumaliiton vuoden teemana oli Vapaaehtoisuus 
vahvistaa. Teema osoittautui erittäin ajankohtaisek-
si, kun koko yhteiskunta joutui sopeutumaan poik-
keusoloihin. Reumayhdistysten vapaaehtoiset aut-
toivat ja tukivat sairastuneita ja heidän läheisiään 
myös muuttuneissa oloissa. Tavoitteessa, ettei ke-
nenkään tarvitse jäädä yksin sairautensa kanssa, on-
nistuttiin erittäin haastavana vuonnakin vapaaeh-
toisten ansiosta. 

Suomen Reumaliitto on 
valtakunnallinen 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 
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Eduskunta hyväksyi 
asiakasmaksulain 

Reumaliitto on tehnyt pitkäjänteisesti työtä 
sairastamisen kustannusten alentamiseksi. Kun 
asiakasmaksulakia valmisteltiin, Reumaliitto 
antoi lakialoitteesta lausunnon sekä eduskun-
nalle että sosiaali- ja terveysministeriöllekin. 
Eduskunta hyväksyi asiakasmaksulain joulu-
kuussa 2020. Uusi laki astuu voimaan heinä-
kuussa 2021. Sen arvioidaan pienentävän ter-
veydenhuollon asiakasmaksuja lähes miljoonal-
ta suomalaiselta.

4

Koronatietoa 
verkkosivuille 

Kun koronapandemia alkoi, tietoa koronan vai-
kutuksista reumasairauksiin oli saatavilla niu-
kasti. Reumaliitto alkoi tuottaa reumasairauksia 
ja koronaa käsitteleviä uutisia heti pandemian 
alussa, ainoana Suomessa. Ajantasaiset tiedot 
koottiin päivittyvälle koronasivulle. Myös reu-
mapoliklinikat ja Terveyskylän infektiotalo ja-
koivat Reumaliiton tuottamaa tietoa.
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Vapaaehtoisuus 
vahvistaa

Reumaliiton vuoden teemana oli Vapaaehtoi-
suus vahvistaa. Se oli tärkein viesti myös reu-
maviikon kampanjassa. Kampanjassa nostettiin 
esiin erilaisia vapaaehtoisuuden muotoja ja va-
paaehtoisten tarinoita. 

Koulutukset siirtyivät 
verkkoon 

Pandemia pakotti sopeuttamaan toimintaa uu-
teen tilanteeseen. Osa suunnitelluista koulu-
tuksista jouduttiin perumaan, osa siirrettiin 
verkkoon. Suosituimmaksi tilaisuudeksi nousi 
harvinaistoiminnan yhteistyössä Invalidiliiton 
kanssa toteuttama EDS-seminaari, johon osal-
listui etäyhteyksin 400 henkilöä.

Valtuusto valittiin 
postiäänestyksellä

Reumaliiton valtuusto valittiin ensimmäistä 
kertaa postiäänestyksellä, vuonna 2019 hyväk-
sytyn vaalijärjestyksen ja liiton uusien sääntöjen 
mukaisesti. Liittovaalissa äänioikeutettuja yh-
distyksiä oli 140, joista vaaliin osallistui 108 yh-
distystä.   

Liittovaalissa valittiin valtuustolle puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja, 24 valtuuston jäsentä ja 
24 varajäsentä. Muutoksena aikaisempaan va-
rapuheenjohtajia valittiin vain yksi. Entisten 8 
varajäsenen tilalle kaikille valtuuston varsinai-
sille jäsenille valittiin henkilökohtaiset varajäse-
net.   

Kilta-rekisteri 
käyttöön  

Keskitetty jäsenrekisteri Kilta otettiin käyttöön 
vaiheittain. Uusien jäsenten jäsenmaksulasku-
tus avautui Kiltassa kesäkuussa. Yhdistyksiä 
koulutettiin rekisterin käyttöön kahdeksalla 
paikkakunnalla järjestetyissä koulutustilaisuuk-
sissa. Toimintatapoja ja rekisteriohjelmaa kehi-
tettiin vuoden aikana. 
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VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA 

Reumaliitto laati yhteensä 13 
kannanottoa ja lausuntoa. Helsin-
gin Sanomissa julkaistiin Reuma-
liiton mielipidekirjoitus sairastu-
neiden työikäisten tukemisesta. 
Roactemra-lääke hyväksyttiin 
Kelan osittaisen korvauksen pii-
riin. Vaikuttamistyötä tehtiin 
etenkin kuntoutukseen, asiakas-
maksulakiin, sosiaaliturvauudis-
tukseen sekä sosiaali- ja tervey-
dehuollon rakenneuudistukseen 
liittyvissä kysymyksissä. 

Reumaliiton pitkäaikainen vaikut-
tamisen tavoite sairastamisen 
kustannusten pienenemisestä 
eteni, kun eduskunta hyväksyi 
asiakasmaksulain muutoksen. Sen 
arvioidaan pienentävän tervey-
denhuollon asiakasmaksuja lähes 
miljoonalta suomalaiselta. Lain 
valmisteluvaiheessa Reumaliitolta 
pyysivät lausuntoa sekä eduskun-
ta että sosiaali- ja terveysministe-
riö.  

Eduskunnan Tules-ryhmä ehti ko-
koontua kerran paikan päällä en-
nen koronarajoituksia. Yhteistyö 

ryhmän puheenjohtajan ja muiden 
jäsenten kanssa oli sujuvaa. Ryh-
män jäsenet veivät Reumaliiton 
viestejä eteenpäin. Reumaviikon 
kampanjasta ja Keltaisen nauhan 
päivästä viestittiin koko eduskun-
nalle.  

Kuntavaaleja varten luotiin kunta-
vaaliviestit, jotka tukevat Sosten 
vaaliviestiä. Laadittiin suunnitel-
ma siitä, miten yhdistyksiä tue-
taan niiden kuntavaalivaikuttami-
sessa. Yhdistyksiä varten koottiin 
vinkkilista vaalivaikuttamista var-
ten.  

Vaikuttajaverkoston ja liiton väli-
nen yhteydenpito ja tiedonvaihto 
lisääntyi. Verkoston jäsenmäärä 
kasvoi 35:een. Paikallistason vai-
kuttamisen tueksi tehtiin ohjeet 
tilamaksuihin vaikuttamista var-
ten. Yhdistysten perehdytyskan-
sioon laadittiin teksti yhdistysten 
vaikuttamisesta. 

Neljä potilasjärjestöä toteutti yh-
dessä selvityksen pitkäaikaissai-
rauksien vaikutuksista työelä-

mään. Vastauksia saatiin lähes 4 
000. Selvitys lisäsi tietoa työikäis-
ten haasteista ja tarpeista. 

Jäsenille tarjottiin sosiaaliturva-
neuvontaa sähköpostitse ja puhe-
limitse. Sosiaaliturvan suunnistus-
kartat ja nettisivut päivitettiin. 
Yhdistysten käyttöön laadittiin 
vuoden alussa yhteenveto sosiaa-
liturvamuutoksista.  

 

Eläke
 ● Kansaneläke 

 ● Työkyvyttömyyseläke

 ● Vanhuuseläke

 ● Perhe-eläkkeet (ks. myös 

työeläkelaitokset ja tapaturma-, 

liikenne tai ryhmähenkivakuutus)

 ● Takuueläke

Tuet
 ● Eläketuki

 ● Eläkkeensaajan asumistuki

 ● Eläkettä saavan hoitotuki

Työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus 

vastaavat seuraavista eläkkeistä:

 ● Osittainen varhennettu vanhuuseläke 

 ● Osatyökyvyttömyyseläke/

osakuntoutustuki

 ● Työeläkkeet

Korvaukset
 ● Lääkekorvaus, lääkekatto

 ● Matka- ja yöpymiskorvaus, matkakatto 

 ● Yksityislääkärinlausunto

 ● Korvaus yksityisen terveydenhuollon ja 

hammaslääkärin kuluista

Kuntoutus
 ● Apuvälineet

 ● Ammatillinen kuntoutus  

(ks. myös työeläkelaitoksesi)

 ● Kuntoutuspsykoterapia

 ● Kuntoutus- ja 

sopeutumisvalmennuskurssit

 ● Moniammatillinen yksilökuntoutus

 ● Neuropsykologinen kuntoutus

 ● Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Taloudellinen tuki

 ● Elinkeinotuki

 ● Kuntoutusavustus 

 ● Kuntoutustuki  

(ks. myös työeläkelaitoksesi) 

 ● Kuntoutus- ja osakuntoutusraha

 ● Matkakorvaus

 ● Nuoren kuntoutusraha

 ● Ylläpitokorvaus

Toimeentulo
 ● Sairaus- ja osasairauspäiväraha 

 ● Toimeentulotuki

 ● Vammaistuki

 ● Yleinen asumistuki

Kuntoutuksesta voit tiedustella 

myös kunnasta, vakuutus- ja 

työeläkelaitoksesta, TE-

palveluista, työterveyshuollosta 

tai eri järjestöiltä.

Kela

Reumaliiton

Sosiaaliturvan suunnistuskartta

Tähän esitteeseen on listattu tahoja, joilta voi hakea sosiaali- ja terveyspalveluja, toimeentuloa 

sekä taloudellista tukea. Lista on koottu sairastavan tarpeita ajatellen. Se kertoo, millaisia 

tukimuotoja on tarjolla ja ketkä niitä tarjoavat. Kysy heiltä rohkeasti lisätietoja.

Suunnistuskartta löytyy myös Reumaliiton verkkosivuilta osoitteesta reumaliitto.fi/

suunnistuskartta. Verkkoversiosta löytyvät myös linkit tuen tarjoajien omille sivuille.

Jatkuu seuraavalla sivulla ▸

Lapsiperhe
 ● Alle 16-vuotiaan vammaistuki
 ● Elatustuki
 ● Erityishoitoraha sairaan lapsen 

vanhemmalle
 ● Joustava ja osittainen hoitoraha
 ● Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuki
 ● Koulumatkatuki
 ● Kuntoutus lapselle ja nuorelle
 ● Kuntoutuksen taloudellinen tuki 

 ● kuntoutus- ja osakuntoutusraha
 ● matkakorvaus kuntoutukseen
 ● nuoren kuntoutusraha
 ● omaisen kuntoutusraha

 ● Lapsilisä ja yksinhuoltajakorotus
 ● Lapsikorotus työmarkkinatuki, 

peruspäiväraha, eläkkeensaaja
 ● Muut tilanteet perheessä:  

adoptio, ero ym.
 ● Sotilasavustus
 ● Vanhempainpäivärahat
 ● Äiti sairastuu
 ● Äitiysavustus

 
Opiskelu

 ● Ateriatuki
 ● Koulumatkatuki
 ● Opintolainan valtiontakaus, hyvitys, 

vähennys, korkoavustus 
 ● Opintotuki
 ● Opiskelijan sairauspäiväraha
 ● Oppimateriaalilisä
 ● Yleinen asumistuki ja opintotuen 

asumislisä

Tilapäinen hoitovapaa  
Jos alle 10-vuotias lapsesi 
sairastuu äkillisesti, voit jäädä 
pois töistä hoitamaan häntä 
tilapäiselle hoitovapaalle. Se voi 
kestää enintään 4 työpäivää. 
(Työsopimuslaki)

Kela-Kerttu neuvoo 
lapsiperheitä verkossa.

Kela

Reumaliiton

Sosiaaliturvan suunnistuskartta 
lapsiperheille ja nuorille
Tähän esitteeseen on koottu tietoa siitä, mitä erityisesti sairastaville lapsiperheille ja nuorille 
tarkoitettuja palveluita ja tukia on olemassa sekä ketkä niitä tarjoavat. Kysy heiltä rohkeasti 
lisätietoa.

Huomaathan, että voit olla oikeutettu myös yleisiin tukiin, joita tässä esitteessä ei ole lueteltu. 
Niistä löydät listauksen Reumaliiton Sosiaaliturvan suunnistuskartasta osoitteesta  
reumaliitto.fi/suunnistuskartta. Verkkoversiosta löytyvät myös linkit tuen tarjoajien omille 
sivuille.

Jatkuu seuraavalla sivulla ▸

Osittainen hoitovapaa  
Erityisen hoidon tarpeessa ole-
van vammaisen tai pitkäaikais-
sairaan lapsen vanhemmalla on 
oikeus osittaiseen hoitovapaa-
seen, kunnes lapsi täyttää 18 
vuotta. (Työsopimuslaki)

Kuntoutusta ja 
sopeutumisvalmennusta 
sairauteen järjestävät kelan 
ja kunnan lisäksi vammais- ja 
potilasjärjestöt sekä yksityiset 
tahot.
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VIESTINTÄ

Viestintä tuotti ajankohtaista tie-
toa siitä, miten korona vaikuttaa 
reumasairauksia sairastaviin. En-
simmäinen uutinen ilmestyi jo 
maaliskuun alussa. Loppuvuodes-
ta kasvoi tarve rokotuksiin liitty-
välle tiedolle. Liiton koronaa käsit-
televiä verkkosivuja luettiin vuo-
den aikana 105 335 kertaa, ja 
niille linkitettiin muun muassa 
Terveyskylän Infektiotalon koro-
na-sivulta. Myös reumapoliklini-
kat ohjasivat potilaita etsimään 
tietoa Reumaliiton koronasivulta. 

Vaikka koronatilanne vaati huo-
miota, viestinnän perustoiminta 
pyöri normaalisti. Reumaliiton 
viestintä tavoitti viime vuonna 
Reuma-lehden, verkon, ansaitun 
medianäkyvyyden ja sosiaalisen 
median kautta yli 1,8 miljoonaa 
ihmistä. 

Viestintä tuotti 4 numeroa Reu-
ma-lehteä, painos 38 000 kappa-
letta. Syksyllä aloitettiin lehden 
konseptiuudistuksen suunnittelu. 
Keskeiset artikkelit julkaistiin 
myös verkkopalvelussa ja sosiaa-
lisessa mediassa. 

Google Analyticsin mukaan Reu-
maliiton verkkosivuilla oli 1,6 mil-
joonaa kävijää vuonna 2020, kaik-
kiaan sivun katseluja kertyi 3,36 
miljoonaa. Sivuilla käytetty keski-
määräinen aika kasvoi 13 pro-
senttia, 3:30 minuuttiin. Reu-
ma-aapisen diagnoosiosiossa vii-
vyttiin muuta sivustoa pidem-
pään, keskimäärin 5:19 min. 
Diagnoosi-sivujen katseluja kertyi 
0,9 miljoonaa. 

Verkkosivulle toteutettiin määrä-
aikaan mennessä EU:n saavutet-
tavuusdirektiivin vaatimat visuaa-

liset ja tekniset muutokset. Verk-
kosivujen hakukoneoptimointia 
jatkettiin. Reumahoitajat vastasi-
vat kesätaukoa lukuun ottamatta 
viikoittain kysymyksiin verkkosi-
vujen chatissa.

Viestintä julkaisi kolme uutiskir-
jettä, kolme uutiskirjettä lapsiper-
heille ja nuorille sekä kuusi yhdis-
tyskirjettä. Viestintä toteutti kol-
men asiantuntijahaastatteluvide-
on sarjan, joka julkaistaan vuonna 
2021.

Ensitietokirja vastasairastuneille 
valmistui ja on reumapoliklinikoi-
den käytettävissä. Lisäksi viestin-
tä toteutti yhteensä 19 esitteen, 
julkaisun tai tuotteen ulkoasun, 
kuten hoitotiedot-vihon. 

Viestintä suunnitteli ja toteutti 
vuositeeman mukaisen vapaaeh-
toisuus vahvistaa -kampanjan 
materiaalit: Reuma-lehden tee-
manumeron, videon vapaaehtois-
toiminnasta, kampanjasivun reu-
maliitto.fi/vapaaehtoisuusvahvis-
taa sekä kampanjan printti- ja so-
me-materiaalit. Pohjana 
hyödynnettiin vapaaehtoisille teh-
tyä verkkokyselyä. 

Sosiaalisessa mediassa korostui 
ajankohtaisista asioista tiedotta-
minen. Kanavia ovat Facebook, 
Instagram, Twitter ja Youtube. 
Suosituinta sisältöä olivat kevään 
reumatologin suorat Face-
book-luennot. Facebookin ja Ins-
tagramin sisältöjä näki yhteensä 
81 000 yksittäistä ihmistä. Face-
book-seuraajien määrä kasvoi  
12 % ja Instagram-seuraajien 
määrä 34 %.

13 %
kasvu sivuilla 

käytetyssä 
ajassa

A
ika keskimäärin 3,3 min

17 %
kasvu katseltu-
jen sivujen mää-

rässä

K
atseluja 3,36 miljoonaa 

16 %
kasvu verkkosi-
vujen käyttäjien 

määrässä

K
äyttäjiä 1,6 miljoonaa

74 %
yhdistyskirjeen 

vastaanottajista 
avasi kirjeen

Vastaanottajia keskimäärin 356

Klikkaa ja lue sähköistä 
näköislehteä! >

https://www.lukusali.fi/index.html?p=Reumaliitto
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2016 2017 2018 2019 2020

Jäsenmäärät ja yhdistykset vuosina 2015–2020

Yhdistyksiä

JÄRJESTÖTOIMINTA JA JÄSENPALVELUT 
 

Liiton tavoitteena on tukea ja yllä-
pitää yhdistysten elinvoimaisuut-
ta ja kehittää toimintaa yhdessä.  

Soittokierroksella tavoitettiin 141 
jäsenyhdistystä. Näin saatiin tie-
toa yhdistysten tilanteesta ja 
tuen tarpeista. Yhdeksän kymme-
nestä yhdistyksestä kertoi viettä-
vänsä poikkeusajan vuoksi hiljai-
seloa tai rajoittaneensa toimin-
taansa merkittävästi. Yhteydenpi-
to ja tiedottaminen yhdistyksissä 
tapahtui poikkeusaikana pää-
asiassa puhelimitse, sähköpostil-
la, kotisivujen ja sosiaalisen medi-

an kautta sekä jäsenkirjeiden 
avulla. Useissa yhdistyksissä jäse-
nistö on iäkästä, jolloin kevään 
koronarajoitukset koskettivat hei-
tä erityisen paljon. 

Yhdistysvierailu tehtiin 18 yhdis-
tykseen. Osa toivoi vierailujen siir-
toa turvallisempaan ajankohtaan. 
Juuri ennen koronarajoituksia yh-
distykset koottiin järjestöpäiville 
Tampereelle käsittelemään ajan-
kohtaisia aiheita, jakamaan koke-
muksia sekä saamaan ideoita ja 
vertaistukea. Koulutuksia siirret-
tiin verkkoon ja viestintää verkos-

sa lisättiin esimerkiksi erilaisten 
tietoiskujen muodossa.   
Jatkossa haasteena on toiminnan 
herätteleminen koronahiljaisuu-
den jälkeen ja yhdistysten autta-
minen jäsenmäärän kasvattami-
sessa. Myös yhdistysten toiminta-
edellytysten varmistamiseksi 
vaaditaan aktiivista vaikuttamis-
työtä.  

Koronarajoituksista huolimatta 
tavoitettiin aiempaa isompi määrä 
ihmisiä. Palautteen perusteella 
kohderyhmien tarpeisiin pystyt-
tiin vastaamaan. 

Koronarajoitusten takia yhdistyk-
siä kannustettiin digi- ja etäväli-
neiden käyttöön. ReSurf-hank-
keesta siirtyneillä rahoilla tuotet-
tiin opastusvideoita ja digiopas. 
Yhdistyksille järjestettiin Senior-

surf-opastustapahtuma verkossa, 
jossa opastettiin Reumaliiton digi-
taalisten palveluiden käyttöön. 
Yhdistyksiä neuvottiin Yhdistys-
avain-nettisivujen käytössä. Yh-
distykset ottivatkin aktiivisesti di-

givälineitä käyttöön. Yhä useam-
mat ovat rohkaistuneet kokeile-
maan esimerkiksi Teamsia ja 
muita kanavia. 

Yhdistykset digiaikaan 

Yhdistykset korona-ajassa 

155 

37 116 

151 

36 008 

148 
34 973 143 

33 836 138
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Yhdistysten 
rahoituksen 
tukena 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA myönsi Reu-
maliitolle edelleen jäsenyhdistyk-
sille jaettavaa toiminta-avustusta 
yhteensä 138 155 euroa 
(138 005 vuonna 2019) euroa. 
Perustoiminnan avustusta jaettiin 
101 835 euroa (102 563) euroa 
123 (122) yhdistykselle ja kehit-
tämistoiminnan avustusta 36 470 
(35 442) euroa 118 (79) yhdis-
tykselle.  

Vuoden 2021 toiminta-avustuk-
sia haettiin syksyllä. Hakijoita oli 
122. Avustusta oli ensimmäistä 
kertaa mahdollisuus hakea myös 
alueelliseen yhteistyöhön reuma- 
ja tules-yhdistysten kesken. 

Liitto ja 15 (16) yhdistystä hyö-
dynsivät Opintokeskus Siviksen 
koulutustukea ja sitä saatiin yh-
teensä 774 (988) tuntia. Vertai-
sopintoryhmille tukea sai 31 (34) 
jäsenyhdistystä yhteensä 3582 
(6430) tuntia. 

Alueellinen toi-
minta uudistui 

Alueellista toimintaa kehitettiin 
yhdistyksiltä ja alueilta saadun 
palautteen perusteella. Työryhmä 
teki hallitukselle ehdotuksen uu-
deksi, joustavammaksi alueellisen 
toiminnan malliksi. Työssä huomi-
oitiin haasteellisiksi koetut asiat, 
kuten pitkät välimatkat ja järjes-
telmän byrokraattisuus. Jatkossa 
toimintaa on kahdeksan sijaan 
yhdeksällä alueella. Reumaliiton 
hallitus hyväksyi uuden mallin. 
Syksyllä alueilla järjestettiin alu-

eelliset työpajat. Haasteellisesta 
ajasta huolimatta alueellinen toi-
minta kaksinkertaistui. 

Välineitä yhden-
vertaisuuden 
huomioimiseksi 

Hallituksen nimeämä yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvotyöryhmä 
työsti materiaaleja jäsenyhdistys-
ten tueksi. Tehtiin reilun käytök-
sen kymppi -huoneentaulu, es-
teettömän ympäristön tarkistus-
lista, ohje toimenpiteistä syrjintä- 
tai häirintätilanteissa, ohje 
yhdenvertaisuuden ja saavutetta-
vuuden huomioimisesta liiton ja 
sen jäsenyhdistysten tapahtumis-
sa sekä suositus avustajan käy-
töstä liiton ja sen jäsenyhdistys-
ten tilaisuuksissa. 
 

Yhdistysten tukemiseen liittyvät 
koulutukset ja tilaisuudet

Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan 
koulutukset

Alueellinen toiminta

Yhdistysvierailut

Reumatroppi

Lasten ja nuorten toiminta

Yhteensä

Osallistujia 
(hlöä)

Tapahtumia 
(kpl)

Yhdistystoimintaa tukevat tilaisuudet lukuina vuonna 2020

431
148
164
174
265
138

1442

19
7
9

18
14
9

79



10

Vertaisuudesta 
voimaa 

Vertaistoimintaan liittyvät suun-
nitelmat muuttuivat verkossa to-
teutettaviksi kokeiluiksi. Tavoit-
teenamme oli myös vertaistuki-
toiminnan kehittäminen, mutta 
suunnitellut kurssit ja vertaistuki-
japäivät siirrettiin seuraavaan 
vuoteen. Psoriasisliiton hallinnoi-
ma Vertaistervarit-hanke Oulun 
alueella käynnistyi. 

Toimintaa  
lapsille, nuorille 
ja perheille 

Korona sekoitti lasten, nuorten ja 
perheiden toiminnan suunnitel-
mat, kun tapahtumia jouduttiin 
perumaan ja siirtämään. Lapsiper-
heille suunnattu Hauskantai-ta-
pahtuma järjestettiin Särkännie-
messä suunniteltua pienimuotoi-
sempana. Osa toiminnasta pys-
tyttiin siirtämään verkkoon.  

Nurekatiimi (nuoret reuman kans-
sa) oli aktiivinen sosiaalisessa me-
diassa myös poikkeusaikana: Ins-
tagramissa oli vuoden 2020 lo-
pussa 750 seuraajaa ja Youtu-
be-kanavalla 360 tilaajaa. Myös 
Discord-palvelu oli aktiivisessa 
käytössä. Tiimi järjesti poikkeusai-
kana Zoomilla kolme Nuorten ver-
taistuki-iltaa ja yhden Twitch-pe-
lipäivän. Loppuvuodesta toteutet-
tiin NUREcast-podcast-sarja ja 

webinaari yhteistyössä Sanofi 
Genzymen kanssa.  

Uutena kokeiluna järjestettiin etä-
pikkujoulut nuorille ja lapsiperheil-
le. Osallistujia pikkujouluissa oli 
yhteensä lähes 40. Pikkujoulut si-
sälsivät kaivattujen kohtaamisten 
ja yhdessäolon lisäksi muun 
muassa musiikkiesityksiä, taikas-
hown, jouluisia visailuja ja Puppa-
nan vierailun. Nuorilta ja perheiltä 
saatu palaute pikkujouluista oli 
pelkästään positiivista ja vastavia 
tapahtumia toivottiin jatkossakin.  

Muita vuoden aikana järjestettyjä 
verkkotapahtumia olivat CR-
MO-lapsiperheiden vertaisilta, 
vanhemmille suunnatut teemail-
lat ja yhteistyöluennot, Pari Asiaa 
-parisuhdeluennot ja Nurekatiimin 
oma työpaja.  

Yhteistyötä monien pitkäaikais-
ten yhteistyökumppaneiden kans-
sa jatkettiin. Liitto oli mukana 
myös Sosten Lasten terveysfoo-
rumissa. 

Vuoden 2020 aikana lasten reu-
mahoitoyksiköt tilasivat 126 ensi-
tietopakettia. Nuorten ensitieto-
reppuja jaettiin lähes yhtä paljon. 

Ajankohtaisista asioista ja verk-
kotapahtumista tiedotettiin uu-
tiskirjeillä, nettisivuilla ja sosiaali-
sessa mediassa. Kartoitettiin par-
haita tapoja tavoittaa yhä useam-
pia sairastavia lapsia, nuoria ja 
heidän perheitään. Työtä jatke-
taan, sillä osallistujamäärät mo-
nessa verkkotapahtumassa jäivät 
varsin alhaisiksi. Verkkotapahtu-

miin osallistuneilta saatu hyvä pa-
laute motivoi kuitenkin verkkota-
pahtumien järjestämiseen myös 
jatkossa. 

Poikkeusvuonna onnistuttiin luo-
maan erilaisia nuorille suunnattuja 
vertaistuen muotoja, jotka ovat 
saatavilla asuinpaikasta riippu-
matta. Pandemiasta aiheutunut 
epävarmuus ja sosiaalisten kon-
taktien vähäisyys aiheuttanevat 
haasteita psyykkiselle jaksamisel-
le ja siksi psyykkisen hyvinvoinnin 
tukemiseen on tärkeää panostaa. 

Reuma klubista 
virtuaalinen 
kohtaamis-
paikka 

Reumaklubi-hanke alkoi kesä-
kuussa reuma- ja tule-sairaille 
suunnatun virtuaalisen kohtaa-
mispaikan suunnittelulla. Alustan 
rakentaminen ja ylläpito ostettiin 
ulkopuoliselta toimittajalta ja 
alusta saatiin nopeasti auki. Yksit-
täisiä kävijöitä alustalla oli ke-
sä-marraskuun välisenä aikana 
406 ja istuntoja kertyi kaiken 
kaikkiaan 1100.  Alustassa ha-
vaittiin ongelmia ja kehityskohtia, 
joita ei saatu toimittajan kanssa 
ratkaistua. Reumaklubi suljettiin 
väliaikaisesti ja alustan toimittaja 
vaihdettiin. Yhteistyö uuden toi-
mittajan kanssa alkoi marras-
kuussa. Uuden alustan kokeilu-
versio valmistui loppuvuodesta ja 
alusta julkaistaan alkuvuodesta 
2021.
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 Reumatroppi-hankkeen (2020–
2022) tavoitteena on kehittää 
ryhmätoimintamalli ikääntyvien 
reuma- ja tule-sairaiden hyvin-
voinnin ja terveyden edistämi-
seen. Hankkeessa kehitetään yh-
dessä Reumaliiton jäsenyhdistys-
ten kanssa ikääntyville reuma- ja 
tule-sairaille soveltuva ryhmätoi-
mintamalli, jossa etsitään lääk-
keettömiä menetelmiä ja keinoja 
parantaa pitkäaikaissairaiden elä-
mänlaatua liikunnan, kulttuurin ja 
luontoelämysten keinoin hyödyn-
tämällä tutkittua tietoa.  

Hanke käynnistettiin suunnittele-
malla toimintamallia ja materiaa-
lia sekä luomalla hankkeelle koti-
sivut ja sosiaalisen median kana-
vat, joissa jaettiin hyvinvointivink-
kejä eli ”troppeja”.  

Pilottiin lähteneet yhdistykset ja 
vapaaehtoiset koulutettiin toi-
mintaan kesän aikana ja syksyllä 
käynnistyi viisi pilottiryhmää Suo-
mussalmella, Loviisassa, Oulussa, 
Rovaniemellä ja Kouvolassa.  

Kolme ryhmää toimi virtuaalisesti 
verkossa ja kaksi yhdessä ko-
koontuen 10 viikon ajan. Pilotista 
kerättiin arviointitietoa ja koke-
muksia jatkoon. Syksyllä aloitet-
tiin myös Reumatropin toiminnal-
linen verkkoluentosarja, joka si-
sälsi neljä verkkoluentoa Reu-
matropin teema-alueista ja 
joihin osallistui 207 henki-
löä. Hankkeen ohjausryh-
mätoiminta käynnistet-
tiin marraskuussa.  
Luotiin tutkittuun tie-
toon perustuva 10 kerran 
Reumatroppi-ryhmätoi-
mintamalli, jota kehitet-
tiin palvelumuotoilun 

keinoin yhdessä pilottiin osallistu-
neiden kanssa.  

Palaute ryhmätoiminnasta oli 
pääosin positiivista. 86 % liveryh-
miin osallistuneista kertoo kiinnit-
täneensä huomiota omiin elinta-
poihin ja 76 % kertoi liikkuneensa 
enemmän pilotin aikana. Lähes 
kaikki eli 95 % osallistujista on 
kokenut mielialansa parantuneen. 
Virtuaaliryhmiin osallistuneista 
mm. 70 % koki jaksamisensa ar-
jessa lisääntyneen ja 75 % oli 
saanut ryhmästä uusia ystäviä. 
Yhdeksän kymmenestä kaikista 
vastaajista (N=41) suosittelee 
Reumatroppi-toimintaa muille 
reuma- ja tule-sairaille.  

Koronatilanteen vuoksi toimintaa 
alettiin kehittää verkkoon virtu-
aaliryhmätoimintana. Myös han-
ketyöntekijöiden ohjaamat virtu-
aaliryhmät valtakunnallistettiin ja 
ohjausta hoidettiin pääosin Hel-
singistä käsin striimaten. Kohde-
ryhmää pyrittiin tavoittamaan 
myös mm. yleisten verkkoluento-
jen avulla. Muutosten myötä pys-
tyttiin tavoittamaan enemmän 
kohderyhmää kuin alkuperäisellä 
suunnitelmalla. Toisaalta virtuaa-
litoiminta rajasi pois ikääntyneitä, 
joilla ei ole digitaitoja eikä laittei-
ta. Jatkossa onkin tärkeää 

huomioida myös tämä 
kohderyhmä.

Reumatroppi edistää ikääntyvien hyvinvointia 

Avoin pilottihaku 

yhdistyksille ja 3 
vapaaehtoisten 
koulutusta sekä 

arviointitilaisuus, joissa oli 

mukana 18 vapaaehtoista. 

Reumatroppikansiot 
ohjaajille sekä ryhmäläisille 

virtuaali- ja livetoimintaan 

(sisälsi teoriatietoa ja 

10 viikon toiminnallisen 

ohjelman kotitehtävineen). 

95 tutkimukseen 
perustuvaa hyvinvointi- ja 

terveysvinkkiä eli ”troppia” 

sosiaalisen median 

kanavissa, Facebookissa 

211 seuraajaa, 

Instagramissa 154, 

kotisivuilla 916 käyttäjää.  

5 pilottiryhmää, jotka 

toimivat 10 viikon ajan, 

joissa 45 ikääntyvää 

osallistujaa. Pilottiryhmissä 

jaettiin yhteensä 3 467 
viikkotehtäviin liittyvää 

Whatsapp-viestiä/kuvaa.  

207 osallistujaa 

neljässä avoimessa 

verkkokoulutuksessa 

(lääkkeettömät 

menetelmät 

reumasairauksien hoidossa, 

lihaskuntoharjoittelun 

perusteet, virtuaalinen 

metsäkävely ja reuma ja 

liikkuvuus).
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Liikuntaa verkon kautta

Liiton liikuntatoiminta tarjosi tie-
toa ja työvälineitä tuki- ja liikunta-
elimistön terveyden edistämi-
seen, vaikka koronapandemian 
vuoksi liikuntakoulutukset ja -ta-
pahtumat pääasiassa peruttiin.  

Tinjan Huoltamo -toiminta kan-
nusti ihmisiä tule-terveisiin uu-
denvuodenlupauksiin ja kokosi 
Facebook-ryhmään 450 jäsentä 
sekä sähköpostiryhmään 80 hen-
keä. Huoltamolle luotiin oma sivu: 
www.tinjanhuoltamo.fi ja toimin-
taa esiteltiin Eularin virtuaali-
kongressissa kesäkuussa. 

Keltaisen nauhan päivä 18.3. to-
teutettiin verkossa. Verkkototeu-
tuksista kertyi vuoden aikana hy-
vää oppia ja asioita opeteltiin yh-
dessä yhdistystoimijoiden kanssa. 
Liikunnan verkkokoulutuksia on 
jatkossa syytä kehittää ja lisätä. 

Liikuntaneuvonnan rooli korostui 
vuoden aikana. Liikuntasuunnitte-

lija vastasi lähes kolmeensataan 
liikuntaan, tule-terveyteen, sai-
rauksiin tai yhdistysliikuntaan liit-
tyvään palveluneuvontapuheluun 
tai -sähköpostiin. 

Reuma-lehdessä julkaistiin Keltai-
sen nauhan päivän taukojumppa, 
jalkajumppa, kuntosaliharjoittelu 
ja käsijumppa. Jumpat löytyvät 
myös verkkosivujen jumppasalio-
siosta, joka osoittautui arvok-
kaaksi työkaluksi. Vuoden aikana 
valmisteltiin nivelrikko ja liikkumi-
nen -opasta sekä liikunnan yleiso-
pasta. Oppaat julkaistaan vuoden 
2021 aikana. 

Yhdistyksissä liikuttiin rajoitusten 
sallimissa rajoissa. Yhdistysten 
183 liikuntavastaavaa mahdollis-
tivat tavalla tai toisella toimimaan 
204 liikuntaryhmää, joissa liikkui 
3028 liikkujaa. Vesiliikunta oli 
edelleen suosituinta ryhmätoi-
mintaa. Monessa kunnassa koron-
arajoitukset sulkivat uimahallit. 

Kävelyliikunta ja ulkoilu otettiin 
monissa yhdistyksissä korvaavak-
si toiminnaksi.  

Poikkeuksellinen vuosi loi uuden-
laista yhteydenpitoa liiton liikun-
tasuunnittelijan ja yhdistysten lii-
kuntavastaavien välille. Liikunta-
vastaavat ottivat ison digiloikan ja 
omaksuivat Teams- ja What-
sapp-sovellusten käytön niin tie-
dottamisessa kuin liikuntaan kan-
nustamisessa. Jatkossa on tär-
keää turvata yhdistysten edelly-
tykset järjestää liikuntatoimintaa 
muuttuvassa sote- ja maakunta-
kentässä. 

Vuosi 2020 oli viimeinen vuosi, 
kun liiton liikuntatoiminta sai ope-
tus- ja kulttuuriministeriön liikun-
taa edistävien järjestöjen yleis-
avustusta liikuntatoimintaansa. 
Vuodesta 2021 eteenpäin liikun-
tatoiminnan rahoitus on osa 
STEA-rahoitusta.  

Keltaisen nauhan päivä toteutettiin verkossa.

Keltaisen nauhan päivä
somessa
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KEHITYS- JA PALVELUTOIMINTA

Reumaliiton 
harvinais-
toiminta  
Reumaliiton harvinaistoiminta ko-
koaa yhteen harvinaisia reumasai-
rauksia sairastavat. Toiminnan ta-
voitteena on tarjota ajantasaista 
ja luotettavaa tietoa harvinaisista 
reumasairauksista sekä vertaistu-
kea.  Harvinaistoiminnan postitus-
listalla on noin 2000 henkilöä 20 
diagnoosiryhmästä, mukaan lu-
kien 28 koulutettua vertaistukijaa 
15 diagnoosiryhmälle.  

Postituslistalaisten yhteystiedot 
päivitettiin vuoden alussa ja sa-
malla selvitettiin, kuinka moni olisi 
valmis siirtymään sähköisen leh-
den tilaajaksi. Tavoitteena on vä-
hentää postituskuluja. Paperiver-
sio on tarkoitus säilyttää sitä tar-
vitseville. Harvinaisia-lehti ilmes-
tyi yhden kerran.  

Pandemiatilanne vaikeutti toimin-
taa. Suunnitelluista tilaisuuksista 
voitiin toteuttaa vain Invalidiliiton 

kanssa yhteistyössä suunniteltu 
EDS-seminaari, johon osallistui 
etäyhteyksin 400 henkilöä. Muut 
tilaisuudet siirrettiin ensin vuoden 
2021 alkupuolella toteutettaviksi, 
sitten verkkotapaamisiksi.  

Sopeutumis-
valmennus

Kaksi suunnitelluista kuudesta 
kurssista peruuntui koronarajoi-
tusten vuoksi. Toteutuneita kurs-
seja oli neljä: kaksi parikurssia, ki-
pu-teemainen yksilökurssi ja nuo-
rille aikuisille suunnattu kurssi. 
Kursseille osallistui yhteensä 53 
henkilöä. Lasten ja nuorten kurs-
seista toteutettiin ainoastaan 
vuoden 2019 kurssien jatkota-
paamiset. Niihin osallistui 20 hen-
kilöä. Vuoden 2020 lasten ja 
nuorten kurssit jouduttiin peru-
maan koronapandemian takia. 
Kurssien pääjaksot on yleensä jär-
jestetty Kreikassa tai Espanjassa.  

Verkossa järjestettiin kolme kurs-

sia Itslearning- ja Teams-ympäris-
töissä. Verkkokurssit tarjosivat 
tietoa ja tukea henkilöille, joiden 
elämänlaatua kipu- ja väsymysoi-
reet heikentävät. Seitsemän vii-
kon pituisten kurssien ohjelmaan 
kuului keskusteluja, alustuksia, 
tehtäviä ja materiaaleja. Kurssien 
pituus mahdollisti asioiden kokei-
lemisen ja uusien käytäntöjen vie-
misen arkeen. Osallistujia oli 30.  

Kurssilaisilta kerätyn palautteen 
mukaan kurssit ovat auttaneet 
oman elämäntilanteen jäsentämi-
sessä ja antaneet eväitä lisätä ar-
jen sujuvuutta.  

Lomatoiminta

Tuettuja lomia toteutettiin yhdes-
sä Maaseudun Terveys- ja loma-
huollon kanssa. Vuodelle 2020 
myönnetyistä kahdeksasta lo-
masta toteutui kuusi. Kaksi lomis-
ta oli suunnattu lapsiperheille. 

Lomille osallistui yhteensä 144 
henkilöä, joista lapsia oli 43. 

 

Digipolku arjen hyvinvointiin fibromyalgiassa -hanke 

Digipolku arjen hyvinvointiin fibro-
myalgiassa -hankkeessa luodaan 
palvelumuotoilun avulla fibromy-
algiaa sairastaville digipolku, joka 
tukee itsehoitovalmiuksia ja arjen 
hyvinvointia.  

Hanke käynnistettiin Reumaliiton 
nettisivuilla julkaistulla kyselyllä 
fibromyalgiaa sairastaville. Kyse-
lyllä kartoitettiin, mitä toiveita ja 

tarpeita heillä on tulevalle sivus-
tolle. Vastauksia saatiin 86. Vas-
tanneista kahdeksan osallistui 
hankkeen palvelumuotoilutiimiin, 
jossa kehitettiin yhdessä ammat-
tilaisten kanssa itseohjaavuuteen 
perustuvaa, hyvinvointia tukevaa 
sähköisen työkalun pilottiversiota. 
Muotoilutiimin seitsemän työpa-
jaa toteutettiin etäyhteyksillä.  

Sisällöntuotanto käynnistyi ke-
väällä. Sivuston tekninen ratkaisu, 
kuvitus, videot ja valokuvat toteu-
tettiin syksyn aikana yhteistyössä 
ulkopuolisten palveluntuottajien 
kanssa. Vuoden 2021 alkupuolel-
la siirrytään sivuston pilottiver-
sion testaukseen. Sivustoa kehi-
tetään käyttäjäkokemusten poh-
jalta.   



14

Kokemustoimintaverkosto työs-
kentelee pitkäaikaissairaiden, 
vammaisten ja läheisten koke-
mustiedon esiin nostamiseksi so-
te-alan koulutuksissa ja kehittä-
mistyössä.  

OLKA-potilastukipisteet toteut-
tavat sairaaloissa vapaaehtoistoi-
mintaa, jolla helpotetaan potilai-
den asiointia. Verkostolle myön-
nettiin puolikkaan työntekijän li-
särahoitus, joka mahdollistaa 
kokemustoiminnan jalkauttamista 
osaksi sairaaloiden OLKA-pistei-
den toimintaa Helmi-kehittäjäpal-

velun nimikkeellä.  

Kokemustiedon merkitys palvelu-
jen kehittämisessä vahvistui enti-
sestään. Kentälle muodostui uu-
denlaisia ja laaja-alaisia kokemus-
tehtäviä. Vuonna 2020 Kokemus-
toimintaverkosto juurrutti 
päivitettyä kokemustoimijoiden 
peruskoulutusohjelmaa, jolla vas-
tataan paremmin kokemustoimi-
joiden uudenlaisiin vaatimuksiin.  

Kokemustoimintaverkoston toi-
mintaa ohjaava kumppanuussopi-
mus päivitettiin. Sopimuksen päi-

KOKEMUSTOIMINTA JA HARVINAISET-VERKOSTO
 

Kokemustoimintaverkosto  
33 potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä | 7 yhteistyökumppania |18 alueellista ohjausryhmää | 630 jär-

jestöjen kokemustoimijaa | yli 100 tilaajaa rekisterissä |  1 000 kokemustehtävää ja yli 25 000 kuulijaa  

Tuleshop 

Tuleshop on Reumaliiton verkko-
kauppa, josta kuka tahansa voi ti-
lata terveystiedon oppaita (mak-
sullisia ja maksuttomia) sekä 
maksullisia tuotteita. Kauppa on 
profiloitunut arjen pienapulaisiin 
ja jäsentuotteisiin. Se on ollut toi-
miva ratkaisu. Rekisteröityneitä 
asiakkaita kaupassa oli 1484, 
joista yhdistysasiakkaita 197. 

Keväällä 2019 aloitettu yhteistyö 
Terveystekniikka Valko Oy:n kans-
sa jatkui erilaisien terveyden hoi-
tolaitteiden kuten Tens-hoitolait-

teiden, Paingone-kipukynän ja 
Paingone-kipusiiven osalta.  

Suosituimmat maksulliset tuot-
teet olivat kipukynä, kipusiipi, art-
roosikäsine ja monitoimiavaaja 5 
in 1. Jäsentuotteista suosituim-
mat olivat Vapaaehtoisuus vah-
vistaa -kangaskassi ja stressipallo.

Vapaaehtoisuus 
vahvistaa -teema-

vuoden tuotteita.
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Harvinaiset-verkosto 

Vuosi 2020 oli Harvinaiset-ver-
koston 25. toimintavuosi. Verkos-
to päivitti strategiansa ja visionsa 
vastaamaan nykytilannetta. Toi-
minnassa hyödynnettiin 20 jäsen-
järjestön laajaa harvinaistietoa ja 
-osaamista. Verkostolla oli edus-
tus STM:n harvinaissairauksien 
kansallisen ohjelman toimeenpa-
noa valmistelevassa työryhmässä 
sekä kokemusedustajat kaikkien 
viiden yliopistosairaalan harvi-
naissairauksien yksikön johto- tai 
ohjausryhmissä. 

Tavoitteena oli lisätä harvinaissai-
raiden vaikuttamismahdollisuuk-
sia ja mahdollisuuksia osallisuu-
teen sekä lisätä tietoisuutta har-
vinaisuuteen liittyvistä haasteista 
ja niiden vaikutuksista sekä va-
kiinnuttaa ja syventää yhteistyötä 
harvinaiskentän eri toimijoiden 
välillä. 

Vaikuttamis- ja osallistumismah-
dollisuuksia lisättiin järjestämällä 
avoimia keskustelutilaisuuksia ja 
hyödyntämällä harvinaissairaiden 
asiantuntijuutta verkoston tapah-
tumien suunnittelussa ja Harvi-
naismessuilla. 

Tietoisuutta harvinaisuuteen liit-

tyvistä haasteista ja 
niiden vaikutuksista 
lisättiin järjestämällä 
kansainvälisenä Harvi-
naisten sairauksien päivänä Har-
vinaismessut, joilla esittäytyi yli 
60 harvinaisyhdistystä ja muuta 
toimijaa. Osallistujia tapahtumas-
sa oli 700. Lisäksi täydennettiin 
harvinaiset.fi-sivustoa ja verkos-
ton kaikille avointa materiaali-
pankkia. Harvinaisen hyvää elä-
mää -valokuvanäyttely jouduttiin 
koronarajoitusten vuoksi siirtä-
mään seuraavalle vuodelle. 

Harvinaiskentän yhteistyötä edis-
tettiin suunnittelemalla ja toteut-
tamalla yhteistyönä TYKSin ja 
KYSin ammattilaisseminaarien 
ohjelmaa, kommentoimalla Kelan 
harvinaisryhmille kohdennetun 
kuntoutuksen kehittämissuunni-
telmia sekä suunnittelemalla ja 
kokoamalla yliopistosairaaloille 
harvinaisasiakasraateja ja avusta-
malla niiden käyttöönotossa. 
Vuoden loppuun mennessä asia-
kasraatitoiminta saatiin käynnis-
tettyä tai vireille jo neljässä yli-
opistosairaalassa. 

Harso ry:n kanssa tehtiin yhteis-
työtä tietoisuuskampanjassa ja 

harvinaisten osallisuuden 
edistämisessä. Kansainvä-
listä yhteistyötä tiivistettiin 

Harkko-harvinaisasiantuntija-
ryhmän posteriesityksellä eu-
rooppalaisessa ECRD-konferens-
sissa ja osallistumalla Rare Disea-
se Internationalin järjestämään 
UHC-kampanjaan somemateriaa-
lein ja webinaaripuheenvuorolla. 

Harvinaiset-verkoston toiminta 
on jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Ver-
koston työ painottuu vaikuttami-
seen ja viestintään. Toiminnan 
vaikutukset näkyvät pitkällä aika-
välillä. Vuoden 2020 toiminta 
edisti harvinais- ja kokemustie-
don hyödyntämistä aiempaa mo-
nipuolisemmin palveluiden suun-
nittelussa ja toimintojen kehittä-
misessä ja paransi siten harvinais-
sairaiden mahdollisuuksia 
yhteiseen keskusteluun yhden-
vertaisina asiantuntijoina. Verkos-
ton toiminta lisäsi tietoisuutta 
harvinaisuudesta ja siihen liitty-
vistä aiheista sekä tietolähteistä. 
Verkosto on koonnut harvinais- ja 
kokemustietoa palveluiden sol-
mukohdista päätöksentekoa hel-
pottamaan.

vityksen myötä verkostoon voi 
liittyä varsinaisten jäsenten lisäksi 
myös yhteistyökumppaneita.  

Järjestöjen peruskoulutuksia sekä 
verkoston jatkokoulutuksia jou-
duttiin siirtämään koronapande-
mian takia. Verkoston yhteisiä ja 
ulkoisille kohderyhmille suunnat-
tuja tapaamisia siirrettiin verkko-

välitteisiksi. Korona rajoitti myös 
alueellisten tapahtumien järjestä-
mistä. Alueellisten ohjausryhmien 
kehittämistä tuettiin kehittämis-
rahalla, jota myönnettiin yhteensä 
noin 1 000 euroa.  

Arvioinnin tueksi perustettiin ar-
viointityöryhmä, joka kehitti eri-
tyisesti sähköisiä palautelomak-

keita. Vuonna 2017 toteutettu 
Kokemustoimijakysely uusittiin 
syksyllä 2020. Kyselyyn vastasi 
yli 270 kokemustoimijaa.  

Sosiaalisen median läsnäoloa li-
sättiin vuoden aikana. Faceboo-
kissa nostettiin esille kokemustoi-
mijoita ja heidän tarinoitaan sekä 
ajankohtaisia asioita. 
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HALLINTO JA TALOUS

Kohde

Myönnetty
vuodelle

2020

Siirtyi
vuodelta

2019

Käytetty
vuonna

2020

Siirtyy
vuodelle

2021

Nostetaan
vuonna

2021

AY 1 Yleisavustus, liiton toimintaan 918 000 0 -918 000 0

AK 6 Sopeutumisvalmennustoiminta 154 000 0 -81 847 72 153

AK 8 Jäsenjärjestöjen toiminnan 
tukemiseen

137 000 1 385 -138 313 71

AK 11 Harvinaista reuma- ja tulesai-
rautta sairastavien verkostoitu-
miseen

79 000 7 414 -35 860 50 554

AK 17 Harvinaiset verkosto 207 000 34 631 -205 908 35 723

AK 18 Valtakunnalliseen järjestöjen ko-
kemustoimijuuden verkostotoi-
mintaan

142 000 9 389 -110 432 40 957

B 4555 Jäsenrekisterin hankintaan 0 0 -31 756 0 78 537

C 7770 Reuma-Troppi 145 850 0 -96 021 49 828

C 1759 Resurf 0 10 226 -9 994 0

C 5974 Paikka-auki 10 412 6 586 -16 998 0

C 7731 Fibromyalgia 200 000 0 -92 538 107 462

C 8120 Reumaklubi 66 850 0 -37 408 2 592 26 850

Yhteensä 2 060 112 69 631 -1 775 075 359 340

Reumaliitto on asiantuntijaorgani-
saatio, jossa henkilökunnan osaa-
minen on keskeinen pääoma. 
Vuonna 2020 liiton palveluksessa 
oli keskimäärin 25 työntekijää.

Hallitus ja tilin-
tarkastajat 

Reumaliiton hallitus piti kauden 
aikana 10 kokousta ja valtuusto 
kolme. Tilintarkastajaksi on valit-
tu Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy 

Ab ja päävastuulliseksi tilintarkas-
tajaksi KHT Heidi Vierros.

Varainhankinta 
ja sponsoriyh-
teistyö 

STEA:n yleisavustus ja rahoitus 
erilaisiin hankkeisiin sekä tarkoi-
tukseltaan rajattuun vakiintunee-
seen toimintaan oli liiton toimin-
nan kokonaistuotoista 67 %. 

Lisäksi Reumaliiton toiminnan ra-
hoitus muodostuu omasta varain-
hankinnasta sekä sijoitus- ja ra-
hoitustoiminnan tuotoista. Jäsen-
maksutuotot muodostavat edel-
leen tärkeän pohjan varsinaisen 
toiminnan rahoituksesta. Jäsen-
maksu oli seitsemän euroa jäsen-
yhdistyksen jäsentä kohden. 

Lisärahoitusta toimintaan saatiin 
OKM:n liikunta-avustuksista  
41 000 euroa ja ennalta määritel-
tyihin palvelukonsepteihin lääke-
yrityksiltä 71 500 euroa.  

STEA-avustukset 2020
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11+2+9+1+4+1+5+67+J
Sijoitustoiminta 286 377 11 % 

Muut julkiset avustukset 47 339 2 %

Reuma-lehden tuotot 38 709 1 %
Yhteistyösopimukset 92 541 4 % 

Jäsenmaksut 234 501 9 %

Työllistämistuet 35 129 1 % 
Arpajais- ja keräystuotot 123 982 5 %  

STEA 1 775 077 67 %

Tilinpäätöksen tuotot 2020 
2 653 290

Reumaliitto on voittoa tavoittele-
maton järjestö. Kuluneella tilikau-
della liitto myi omistamansa kun-
toutumislaitoksen, jonka tasear-
von ja toteutuneen kauppahinnan 
välinen erotus näyttäytyy tu-
loslaskelmalla myyntitappiona.  

Tilikauden alijäämä on  
2 379 182,98 euroa.

Reumaliiton talous ja tilikauden tulos 

Tilikauden tuotot ja kulut ilman määrätarkoitukseen 
sidottuja rahastoja

1.1.-31.12.2020

Kokonaistuotot 2 683 855,45 eur
Kokonaiskulut   - 5 071 036, 77 eur
Tulos  - 2 387 181,32 eur
Poistot    - 9 261,44 eur
Sidottujen rahastojen muutos       17 259,78 eur
Tilikauden alijäämä  - 2 379 182,98 eur

Reumaliiton hallinnoimat testamenttirahastot 
Reumaliiton hallinnoimat testa-
menttilahjoituksilla perustetut 
Hugo Eklundin, Pirkko Handolinin 
ja Enni Viian rahastot auttavat vä-
hävaraisia ihmisiä kertaluonteisis-
sa ja perustelluissa arjen tärkeissä 
hankinnoissa.  

Rahastoryhmä käsitteli viidessä 
kokouksessaan vuoden aikana ra-
hastoihin tulleita avustushake-
muksia yhteensä 47 kappaletta, 
joista 42 hakijaa sai myönteisen 
avustuspäätöksen. 

 

Rahastot auttoivat reumaa- sekä 
muita tuki- ja liikuntaelinsairauk-
sia sairastavia henkilöitä yhteensä 
40 766 eurolla. 

7+18+1+10+10+54+J
Sijoitus-ja rahoitus 2 693 618 54 %

Varainhankinta 18 865 1 %

Hankkeet ja investoinnit 355 942 7 %

Kehityksen tukeminen 925 591 18 %

Järjestötoimiala 519 469 10 %

Kehitys-ja palvelutoiminta 518 987 10 %

Tilinpäätöksen kulut 2020 
5 032 472
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VALTUUSTO JA HALLITUS 

Reumaliiton valtuusto 
2018–2020 
Puheenjohtaja Tarja Filatov, I varapuheenjohtaja Ulla  
Lehtikangas, II varapuheenjohtaja Aija Lavikainen.

Valtuuston varsinaiset jäsenet:
Gunvor Brettschneider, Liisa Eräpalo, Tuula Grönlund, 
Jarmo Heino, Johanna Helin, Anne Huusko, Kirsi  
Hämäläinen, Pirjo Kantola, Sari Kuusjärvi, Ritva Laine, 
Helena Lindstedt, Jukka Mansikkaniemi, Pauli 
Niemelä, Seppo Pohjonen, Kaija Pylvänäinen, Jukka 
Riihenmäki, Jorma Risikko, Seija Rosenberg, Risto 
Savolainen, Marjatta Sykkö, Pirkko Tuomaala, 
Marjaleena Weissmann, Annika Vesterinen, Maila 
Ylitolonen.

Valtuuston varajäsenet:
Jaana Kauppinen, Eija Hakulinen, Eija Lehtonen, Anni 
Suominen, Sirjo Pohjonen, Minna Tanhua, Erkki Sirviö, 
Niilo Ruuska.

Reumaliiton  
hallitus 2018–2020 
Puheenjohtaja Satu Gustafsson, I varapuheenjohtaja 
Heikki Palola, II varapuheenjohtaja Ritva Aho.

Marja-Terttu Brandt, Tiina Kosonen, Henri Kainiemi, 
Seppo Lehikoinen, Katja Metsävainio, Kari Mikkola. 

Hallituksen varajäsenet: Armas Tiittanen, Kalevi 
Lampinen.
 

Reumaliiton  
johtoryhmä 2020 
Toiminnanjohtaja Anu Uhtio, järjestötoimen johtaja 
Ulla Rantanen, kehitysjohtaja Jaana Hirvonen, 
talouspäällikkö Anni Pyy, huhtikuu 2020 asti 
viestintäpäällikkö Pia Laine, toukokuu 2020 alkaen 
viestintäpäällikkö Henna Laitio.

Ansiomerkit 2020

Kultaiset ansiomerkit (3 kpl) 
Pirjo Jahn, Kaarina Kallio, Kyllikki Rajala.

Hopeiset ansiomerkit (5 kpl)
Sirkka Marjatta Ahonen, Jaana Koivunoro-Pakarinen, 
Tuula Hannele Salminen, Raija Orvokki Vironen, Airi 
Vuorinen.

Pronssiset ansiomerkit (8 kpl)
Ingamaaria Hjelt, Hilkka Koivula, Veikko Kylmänen, 
Maija-Liisa Lamberg, Sirkka Olkkola, Salli Saarinen, 
Ritva Tuulikki Saarinen, Eine Stedt.
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JÄSENYHDISTYKSET 
31.12.2020 rekisteröityjä reuma- ja tules-yhdistyksiä oli 138.

Akaan Reumayhdistys 
Anjalankosken Reumayhdistys 
Borgå Reumaförening- 
Porvoon Reumayhdistys 
Enon Tules 
Espoon Reumayhdistys 
Fibromyalgiayhdistys 
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 Reumayhdistys 
Inarin-Utsjoen Reumayhdistys 
Jakobstadsnejdens Reumaförening- 
Pietarsaaren Seudun 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 
Kauhajoen Tules 
Kauhavan Reumayhdistys 
Keminseudun Reuma 
Keravan Reuma ja Tules 
Keski-Karjalan Reuma ja Tules 
Keski-Suomen Lastenreuma 
Kirkkonummen Reuma-Tules 
Kittilän Reumayhdistys 
Koillis-Lapin Reumayhdistys 
Koillis-Savon Tules 
Korpilahden Reumayhdistys 
Kotkan Reumayhdistys 
Kouvolan Reumayhdistys 
Kuhmoisten Reumayhdistys 
Kuhmon Reumayhdistys 

Kuopion Reumayhdistys 
Kurikan Reumayhdistys 
Kuusamon Reuma ja Tulesyhdistys 
Kyrönmaan Reumayhdistys 
Kyrösjärven Reuma ja Tules 
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 
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 
Oulu-Uuden Oulun Reumayhdistys
Outokummun Reumayhdistys 
Paltamon Tules ja Reuma 
Parkanon-Kihniön Reumayhdistys
Pellon Reuma 
Perniön Seudun Reuma 
Pieksämäen Seudun Reumayhdistys 
Polvijärven Reuma ja Tules 
Porin Seudun Reumayhdistys 
Pudasjärven Reumayhdistys 
Puolangan Tules ja Reuma 
Raahen Seudun Reumayhdistys 
Rantasalmen Tules 
Rauman Seudun Reumayhdistys 
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 
Suomen Reumanuoret 
Suomen Sklerodermayhdistys 
Suomen Tulesammattilaiset 
Suomen Vaskuliittiyhdistys 
Suomussalmen Reumayhdistys 
Suonenjoki-Rautalampi Tules 
Taivalkosken Reuma ja Tules 
Tampereen Reumayhdistys 
Teuvan Seudun Reumayhdistys 
Tornion Reuma 
Turun seudun Reumayhdistys- 
Åbonejdens Reumaförening 
Tuusulanjärven Reuma 
Utajärven Reumayhdistys 
Vaalan Reuma ja Tules 
Vaasan Reumayhdistys- 
Vasa Reumaförening
Valkeakosken Reumayhdistys 
Valkealan 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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