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AVAINTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN  
VUONNA 2018
 • Järjestön kokonaisilmettä ke-

hitettiin yhtenäisemmäksi. 
Reumaliiton kaikki materiaalit 
ovat uuden ilmeen mukaisia. 
Entistä useampi jäsenyhdistys 
käyttää yhtenäistä visuaalista 
ilmettä. Kaikkiaan 22 yhdis-
tystä loi vuoden aikana ensim-
mäiset omat verkkosivunsa. 

 • Verkon mahdollisuuksia hyö-
dynnettiin entistä kattavam-
min. Reumaliiton verkkosivuilla 
vierailtiin yli 2 miljoonaa ker-
taa. Reumatologin verkkoluen-
toja katsottiin yli 31 000 ker-
taa. 

 • Reumaliitto viesti aktiivisesti 
hyvän kohtaamisen ja hoi-
tosuunnitelman tärkeydestä. 
Reumahoidon laatu -kyselyn  
1 180 vastaajasta harvempi 
kuin joka kolmas tunsi oman 
hoitosuunnitelmansa. Liitto vei 
viestiä hyvän kohtaamisen ja 
hoitosuunnitelman merkityk-
sestä kaikille Suomen reuma-
tologeille, kaikkiin reumayksi-
köihin sekä sairastaville.  

 • Jäsenyyden polkujen kehittä-
miseksi käynnistettiin jäsen-
rekisterin hankintaprojekti. Ta-
voitteena on selkeyttää ja no-
peuttaa uuden jäsenen koh-
taamista. Yhdistysten 
jäsenhankintakilpailun tueksi 
toteutettiin radiomainos- ja 
somekampanjat. 

 • Vapaaehtoistoiminnan tukemi-
seksi 122 yhdistystä sai rahal-
lista toiminta-avustusta. Yh-
distystoimijoille järjestettiin 49 
koulutusta. Soittokierroksella 
tavoitettiin kaikki jäsenyhdis-
tykset. 

 • Alettiin toteuttaa henkilökun-
nalle laadittua koulutussuun-
nitelmaa, jonka tavoitteena on 
yhteisen tietopohjan vahvista-
minen sekä uusien työskente-
lytapojen edistäminen.

 • Vaikuttamistyön keskeinen 
teema oli sairastamisen kus-
tannusten laskeminen. Reu-
maviikolla eduskunnassa ta-
vattiin noin 150 kansanedus-
tajaa. Lausuntopyynnöt ja 
Reumaliiton kantojen näkymi-

nen lakien valmistelutyössä 
osoittavat, että Reumaliittoa 
pidetään varteenotettavana 
asiantuntijana. 

 • Aktiivinen verkostoituminen 
muiden kotimaisten järjestö-
jen, eurooppalaisten reumaliit-
tojen, reumatologien ja muiden 
alan ammattilaisten kanssa 
jatkui. Verkostoituminen on li-
sännyt toiminnan vaikutta-
vuutta ja resursseja. Reu-
ma-alan mielikuvaa on onnis-
tuttu modernisoimaan hyvällä 
yhteistyöllä. Lääketieteen 
opiskelijat hakeutuvat jälleen 
erikoistumaan reumatologi-
aan. 

 • Vaikuttamistyössä on tehty 
aktiivista yhteistyötä kolmen 
muun potilasjärjestön kanssa. 
Yhteisvoimin toteutettu ja ra-
hoitettu selvitys sairastamisen 
kustannuksista sai hyvin me-
dianäkyvyyttä.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Reumaliitto jäsenineen edistää 
reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsai-
raiden asemaa yhteiskunnassa. 
Liiton tavoite on, ettei kenenkään 
tarvitse jäädä yksin sairautensa 
kanssa. Reumaliitto jäsenyhdis-
tyksineen tekee työtä, jota ku-
kaan muu yhteiskunnassa ei tee. 

Järjestökenttä on murrosvaihees-
sa, joka vaatii järjestöiltä uudis-
tuksia niin talouden kuin toimin-
nankin osalta. Reumayhdistykset 
kohtaavat samoja haasteita, jotka 
Sosten Järjestöbarometri 2018 
-selvityksen mukaan koskevat 
suurta osaa suomalaisista järjes-
töistä.

Osa aktiivisista toimijoista väsyy 
ja lopettaa toiminnan, jäsenmää-
rät laskevat ja aktiivitoimijat 
ikääntyvät. Muuttotappioalueilla 
asukasmäärän vähenemisen myö-
tä on yhä vaikeampi saada uusia 
ihmisiä hallitustyöskentelyyn. 

Vuonna 2018 toimintansa lopetti 
neljä yhdistystä. Muutokset väes-
tön ikärakenteessa tulevat heijas-
tumaan järjestötoiminnan perin-
teisiin muotoihin todennäköisesti 
myös jatkossa.

Haasteista huolimatta Reumaliit-
to on aktiivisten yhdistysten liitto. 
Kaikkiaan 138 jäsenyhdistystä 
järjesti vuonna 2018 säännölli-
sesti kokoontuvia toimintaryhmiä. 
Yhteensä 594 eri ryhmää toimi 
vähintään kerran kuussa. 
Uusien kohderyhmien tavoittami-
seksi Reumaliitto on panostanut 
sähköisten palveluiden kehittämi-
seen. Nettisivut ja Reuma-Aapi-
nen ovat vakiinnuttaneet paik-
kansa luotettavan reumatiedon 
lähteinä. Reumatologin nettiluen-
not ovat saavutettavissa paikasta 
riippumatta. 

Liitto luo ja ylläpitää verkostoja 
sairastaville tärkeiden sidosryh-

mien kanssa. Tiivistä yhteistyötä 
tehdään Suomen Reumatologisen 
yhdistyksen, Reumahoitajayhdis-
tyksen, poliittisten päättäjien 
sekä muiden sosiaali- ja terveys-
järjestöjen kanssa Suomessa ja 
kollegajärjestöjen kanssa Euroo-
pan tasolla.

Vuoden 2018 kattoteemana jat-
kui Mielekästä elämää. Tavoittee-
na on tukea sairastuneita saavut-
tamaan mahdollisimman hyvä 
elämänlaatu. Vuoden toiminta-
teemaksi valittiin Hyvä kohtaami-
nen. Se näkyi niin liiton kuin jäsen-
yhdistysten toiminnassa. 

Jäsenkyselyn mukaan onnistunut 
kohtaaminen lisää sairastavan 
turvallisuuden tunnetta, positii-
vista suhtautumista omaan tilan-
teeseen, kokemusta oireiden hal-
littavuudesta ja sairauden kanssa 
pärjäämisestä, keventää mieltä ja 
antaa voimavaroja.

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. 
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Jäsentutkimus:  
Reumaliitto on aktiivinen ja luotettava

Kolme neljäsosaa Reumaliiton jäsenistä oli sitä 
mieltä, että liitto ajaa reuma- ja tuki- ja liikuntae-
linsairaiden etuja melko tai erittäin hyvin. Tämä 
selvisi maaliskuussa valmistuneesta jäsentutki-
muksesta, johon vastasi 604 jäsentä. Jäsentutki-
mus teetetään joka kolmas vuosi. 

Vastaajat olivat liiton ja jäsenyhdistysten toimin-
taan varsin tyytyväisiä. Vastaajista 72 % koki yh-
distyksen jäsenyyden lisäävän hyvinvointiaan. 

Merkitykseltään tärkeimmiksi palvelualueiksi nou-
sivat vaikuttamistyö, eri kohderyhmille suunnattu 
toiminta sekä neuvontapalvelut ja tiedottaminen. 
Parhaiten onnistuneiksi yksittäisiksi palveluiksi ar-
vioitiin Reuma-lehti, lapsille, nuorille ja perheille 
suunnattu toiminta sekä liikuntatoiminta. 

Reumaliiton jäsenkunta muodostuu pääasiassa 
eläkeikäisistä naisista. Lähes kolme neljästä jäse-

nestä on eläkkeellä. Eläkeläisistä pääosa on van-
huuseläkkeellä, mutta reilu viidennes työkyvyttö-
myyseläkkeellä. Viidennes jäsenistöstä ei käytä 
lainkaan internetiä. 

Reuma-lehdellä ja vertaistuella oli suuri merkitys 
jäseneksi liittymisen kannalta. Myös ammatillisen 
tiedon saamisella oli kohtuullisen tärkeä merkitys. 
Saadun vertaistuen merkitys oli kommenttien 
mukaan tärkeää hyvinvoinnille. Liiton kautta saa-
tiin myös koulutusta sekä tietoa uusista lääkkeis-
tä ja hoitomuodoista.

Keskeiset mielikuvat Reumaliitosta ovat, että se 
on aktiivinen ja luotettava. Tutkijoiden arvion mu-
kaan mielikuvat olivat kokonaisuudessaan erittäin 
positiivisia. Edelliseen, vuoden 2015 tutkimuk-
seen verrattuna tyytyväisyys on hieman kasvanut 
sekä liittoon että omaan yhdistykseen.

4
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Kohtaamisten 
reumaviikko
Reumaviikon teemana oli hyvä kohtaaminen, 
etenkin potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä. 
Avoin ja selkeä tiedon jakaminen sekä hoi-
tosuunnitelman tunteminen lisäävät tutkitusti 
sekä tyytyväisyyttä hoitoon että sitoutumista 
siihen. Reumaliiton verkkokyselyssä kävi ilmi, 
että suurin osa reuma- ja tulesairauksia sairas-
tavista ei tunne omaa hoitosuunnitelmaansa.

Reumaviikon kampanjan tavoitteena oli am-
mattilaisten ja potilaiden vuorovaikutuksen pa-
rantaminen. Terveysalan ammattilaisia ja opis-
kelijoita kontaktoitiin suoraan esitteillä ja julis-
teilla. Kampanja sisälsi kohtaamisvideot erik-
seen ammattilaisille ja suurelle yleisölle. 

Valtakunnallinen radiokampanja tavoitti  
500 000 kontaktia päivässä. Teemoja nostet-
tiin esiin myös omalla kampanjasivulla, somes-
sa ja Reuma-lehden teemanumerossa.

Jäsenyhdistysten käyttöön tuotettiin kohtaa-
misaiheiset esitteet ja julisteet sekä vinkkejä 
viestintään tiedotepohjan kera. Viikon avajaisis-
ta Salosta toteutettiin livelähetys nettiin. Yh-
distykset nostivat teemoja esiin paikallisesti, 
Reumaliitto eduskunnassa. 

Sairastamisen 
kustannukset 
näkyviksi
Reumaliitto teetti yhdessä kolmen muun poti-
lasjärjestön kanssa laajan selvityksen sairasta-
misen kustannuksista. Vastaajia oli lähes 1900.

Selvityksen tulokset tukivat ja täydensivät tie-
toa sairastamisen kustannusten vaikutuksista 
pitkäaikaissairaiden elämään. Päättäjät kiittivät 
selvityksen konkreettisia tuloksia, selkeää esi-
tystapaa sekä järjestöjen asiantuntemusta. 

Selvityksen pohjalta laadittiin tiedote, useita 
mielipidekirjoituksia sekä tilaisuus päättäjille 
eduskunnassa. Selvityksen tulokset muodosti-
vat hyvän pohjan Reumaliiton vaaliviesteille. 

Järjestöjen työ vaikutti osaltaan siihen, että 
eduskunta päätti laskea vuotuista lääkekattoa 
30 eurolla vuoden 2019 alusta.

5

FB-luennot
Reumatologin suorat Facebook-luennot jatkui-
vat. Vuoden 2018 kahdeksan luentoa keräsivät 
Facebookissa ja YouTubessa yhteensä yli 31 
000 näyttökertaa. Myös aiempina vuosina jul-
kaistuja videoita katsottiin yhä aktiivisesti. Osa 
reumayhdistyksistä katsoo videoita yhdessä 
omissa tapaamisissaan.
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VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

Reumaliiton vaikuttamistyön ta-
voitteena on nostaa pitkäaikais-
sairaille keskeisiä kysymyksiä 
osaksi päätöksentekoa. Liitto teki 
vuonna 2018 yhteensä kahdek-
san lausuntoa ja kannanottoa. 

Reumaliitto edisti järjestöjen vä-
listä yhteistyötä pitkäaikaissairai-
den aseman kohentamiseksi. Liit-
to onnistui tavoitteessa, että 
usealla potilasjärjestöllä ja tär-
keimmillä verkostoilla on kans-
samme vähintään yksi sama vaa-
litavoite. Lisäksi yhdessä kolmen 
muun potilasjärjestön kanssa tee-
tetty selvitys sairastamisen kus-
tannuksista sai hyvin näkyvyyttä.

Liitto viesti kansanedustajille ja 
eri viranomaisille lääkekaton jak-
sotuksen tärkeydestä. STM:n lää-
kekorvausjärjestelmää koskevas-
sa loppuraportissa mainitaan 
Reumaliiton työ asian edistämi-
seksi. Selvitysmies totesi, että 

vaihtoehtojen arviointia tulisi jat-
kaa. 

Eduskunnan Tules-ryhmä pitää 
osaltaan Reumaliittoa päättäjien 
tietoisuudessa. Ryhmän kokous-
ten lyhentäminen ja ajoittaminen 
lounasaikaan lisäsivät osallistu-
mista. Tules-ryhmän tuella edus-
kunnassa järjestettiin Keltaisen 
nauhan päivä sekä reumaviikon 
tietopiste. Pisteellä keskusteltiin 
150 eduskunnassa työskentele-
vän kanssa. 

Liiton mielipiteet saivat näkyvyyt-
tä myös mediassa. Kirjoitus aktii-
vimallin vaikutuksista työkyvyttö-
mien asemaan julkaistiin Helsingin 
Sanomissa. Reumaliiton kannan-
otto osatyökykyisten puolesta lii-
tettiin osaksi sosiaali- ja terveys-
ministeriön raporttia. Työmme 
vaikutti osaltaan siihen, että työ-
kyvyttömien työttömien tilantee-
seen on alettu kiinnittää huomio-

ta. Kannanotto Kelan lääkinnälli-
seen kuntoutukseen huomioitiin 
laajasti sidosryhmissä ja poiki 
muun muassa kutsun haastatel-
tavaksi Kelan selvitystä varten. 

Reumaliiton kärkiviestit vuoden 
2019 vaaleja varten laadittiin jä-
senistöä osallistaen. Vaaliviestejä 
levitettiin eduskunnassa ja liiton 
viestimissä sekä suoraan päättä-
jille ja ehdokkaille. Yhdistyksiä 
rohkaistiin vaikuttamaan alueelli-
seen päätöksentekoon. 

Sairastaville suunnattu Sosiaali-
turvan suunnistuskartta päivitet-
tiin ja uutena tuotteena siitä laa-
dittiin lapsiperheille ja nuorille 
räätälöity versio. 

Toiminta oli vaikuttavaa, vaikka 
henkilöresurssit olivat suunnitel-
tua pienemmät. Aikaisempaa tii-
viimpi yhteistyö viestinnän kanssa 
lisäsi tehokkuutta.

Valtuuston puheenjohtaja Tarja Filatov, Maria Ekroth ja kansanedustaja 
Anneli Kiljunen, joka on toiminut myös Eduskunnan Tules -ryhmän pu-
heenjohtajana. Kuva: Sonja Holma
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100 %
kasvu  

Instagram 
-seuraajissa

1 178 seuraaja
a

VIESTINTÄ

Jäsenkyselyssä Reuma-lehti arvi-
oitiin Reumaliiton onnistuneim-
maksi palveluksi, arvosanalla 
4,4/5. Vastaajista 97 % lukee leh-
den, 75 % erittäin tai melko tark-
kaan. Lehti oli myös tärkein yksit-
täinen syy liittymiselle. 

Reuma-lehti ilmestyi neljä kertaa 
vuodessa, painos oli 42 000. 
Vuonna 2018 lehden ulkoasua, il-
mettä ja tuotantoprosessia kehi-
tettiin yhdessä uuden taittajan 
kanssa. 

Reumaliiton verkkosivuilla vierail-
tiin vuoden aikana yli kaksi miljoo-
naa kertaa. Eri käyttäjiä oli yli  
850 000. Suomalaiselle järjestösi-
vulle luvut ovat erittäin korkeita. 
Sivusto on suomenkielisen inter-
netin kärkisijoilla lähes kaikilla 
keskeisillä reumaan liittyvillä ha-
kusanoilla. 

Verkkopalvelut tavoittavat hyvin 
uusia kohderyhmiä, myös yhdis-
tystoiminnan kannalta haasteelli-
sempia nuoria ikäluokkia. Verkko-
sivulla kävijöistä peräti 77 pro-
senttia oli alle 45-vuotiaita. Si-
vuilla myös viihdytään pitkään. 

Sosiaalisen median käyttö jatkui 
aktiivisena, tärkeimpänä kanava-
na Facebook. Suosituinta materi-
aalia olivat reumatologin suorat 
verkkoluennot ja niiden tallenteet.

Uutena julkaisuna toteutettiin 
nuorten ensitieto-opas Enska, 
vanhoista päivitettiin Nivelpsoria-
sis-opas. Reumaliiton vuosirapor-
tin konsepti uudistettiin. Viestintä 
toteutti yhdistyksille suunnatut 
Reumaviikon kampanjan viestit ja 
materiaalit, sekä niiden pohjaksi 
tehdyn Reumahoidon laatu -verk-
kokyselyn. 

Yhdistysten viestintätarpeita sel-
vitettiin Järjestöpäivillä tehdyllä 
viestintäkyselyllä. Yhdeksälle reu-
mayhdistykselle tehtiin uusi logo. 
Yhdistyskirjeitä ilmestyi kuusi, uu-
tiskirjeitä kaksi. Yhdistyskirjeestä 
kehitettiin myös helposti printat-
tava versio, jonka käyttöön opas-
tettiin videolla. Chat-palvelun ko-
keilua jatkettiin. Viestintä oli mu-
kana toteuttamassa harvinainen-
reuma.fi-sivuston uudistusta.

Vuoden aikana pidettiin neljä vies-
tinnän minikoulutusta. Mediayh-
teistyö jatkui tiiviinä. Viestinnän 
henkilöresurssit vähenivät pitkä-
aikaisen yhteyssihteerin jäätyä 
eläkkeelle. 

27 %
kasvu verkkosi-
vujen kävijöissä

853 498 kävij
ää

26 %
kasvu  

Facebook 
-seuraajissa

7 130 seuraaja
a

16 %
kasvu  

Twitter 
-seuraajissa

1 810 seuraaja
a 

21 %
kasvu verkkosi-
vujen kyselyissä

2 055 925 kys
el

yä

Netissä merkittävää 
kasvua
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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 
liittyvät tilaisuudet

Vapaaehtoisten tukemiseen liittyvät 
tilaisuudet (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

2 969

530

709

80

421

261

281

150

631

7

5

13

5

21

48

6

6

2

769

94

782

400

416

950

162

73

61

2018 tapahtumia yhteensä 1132018 osallistujia yhteensä 3 707

2017 tapahtumia yhteensä 1142017 osallistujia yhteensä 6 032

JÄSENJÄRJESTÖJEN TUKEMINEN JA 
JÄSENPALVELUT

Järjestötoiminta luo ja ylläpitää 
rakenteita, jotka innostavat reu-
ma- ja tule-sairauksia sairastavia 
toimimaan yhdessä. Toiminnan 
keskiössä ovat paikallisyhdistyk-
set. 

Reumaliitolla oli vuoden 2018 
lopussa 148 jäsenyhdistystä. 
Niiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 
oli 34 973.

Vuoden aikana neljä yhdistystä lo-
petti toimintansa. Jäsenmäärä 
laski edellisvuoteen verrattuna 
kolme prosenttia. Lasku oli loi-

vempaa kuin kahtena edeltävänä 
vuotena.

Jäsenpolkua kehitettiin yhdessä 
yhdistysten kanssa, jotta uudet 
jäsenet pääsisivät jouhevasti mu-
kaan ja eri toimijoiden roolit jäse-
nasioiden hoitamisessa olisivat 
selkeät. Prosessin sujuvoittami-
seksi aloitettiin uuden jäsenrekis-
teriohjelman hankinta. Hankinnan 
valmisteluun osallistui liiton työn-
tekijöitä sekä yhdistysten edusta-
jia. Hankintapäätös siirtyi seuraa-
valle vuodelle. Uuden jäsenrekis-
terin tavoitteena on vähentää 

päällekkäistä työtä ja automati-
soida rutiineja esimerkiksi lasku-
tusta keskittämällä. Tämä mah-
dollistaa resurssien keskittämisen 
entistä enemmän jäsenhuoltoon 
ja -hankintaan. 

Vuonna 2018 toteutettiin kaksi 
jäsenhankintakampanjaa. Kam-
panjoissa palkittiin aktiivisesti jä-
seniä hankkineet yhdistykset ja 
jäsenet. Kampanjoiden ansiosta 
uusia jäseniä liittyi noin 19 % 
enemmän kuin vastaavana aikana 
vuonna 2017. 
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Soittokierros

Soittokierroksella 
Reumaliiton työntekijät 
tavoittivat kaikki liiton 

jäsenyhdistykset. 
Suurin osa 

yhdistyksistä voi hyvin.

74 
prosentissa 

yhdistyksistä 
hallitustyöskentely 

sujuu hyvin tai erittäin 
hyvin.

142 
yhdistystä järjestää 

säännöllisesti 
kokoontuvia 

toimintaryhmiä.

18 
yhdistyksessä on yli 10 

toimintaryhmää,  
viidessä ei yhtään. 

135 
järjestää retkiä tai 

matkoja.

120 
tekee yhteistyötä 

muiden paikallisten 
yhdistysten kanssa.

594 
säännöllisesti 

vähintään kerran 
kuussa toimivaa 

ryhmää koko maassa.

Toiminta-avustuksia jaettiin vuon-
na 2018 yhteensä 139 557 eu-
roa. Perustoiminnan avustusta sai 
122 yhdistystä ja kehittämistoi-
minnan avustusta 74. Tulosten ja 
vaikutusten arviointi toteutettiin 
STEAn ohjeiden mukaan.

Uuden kolmivuotisen strategia-
kauden tavoitteeksi asetettiin 
vierailu jokaisessa jäsenyhdistyk-
sessä. Vuonna 2018 tehtiin 48 
vierailua kaikkiaan 41 yhdistyk-
seen.

Yhdistyksille laadittiin kahdet eri-
laiset mallisäännöt, ensimmäistä 

kertaa myös ruotsiksi. Liittovaale-
ja varten käynnistettiin vaalijär-
jestyksen työstäminen. 

Jäsenyhdistyksiä opastettiin EUn 
tietosuoja-asetuksen mukaisessa 
henkilötietojen käsittelyssä. Yh-
distyksille laadittiin mallipohjia 
tietosuojaselosteita varten. 

Liitto sai opintokeskus Siviksen 
kautta tukea koulutustoimintaan 
3 996 euroa.

Yhdistysnetin sisältöä ajantasais-
tettiin ja rakennetta muokattiin 
käyttäjäystävällisemmäksi. 

Tukena yhdistyksille

 • Vertaistukijakurssille osallistui 
11 henkilöä.

 • Hallituskouluja järjestettiin vii-
si. Jäsenasioiden hoitajille pi-
dettiin Jäsenten jäljillä -koulu-
tus. 

 • Järjestöpäiville osallistui 118 
luottamushenkilöä 63 yhdis-
tyksestä. Päivät tarjosivat tie-
toa sekä vertaistukea. Luennot 
taltioitiin ja ne ovat kaikkien 
yhdistysten saatavilla Yhdis-
tysnetissä. 

 • Ruotsinkieliset kesäpäivät jär-
jestettiin Espoon Hanasaares-
sa. Osallistujia oli 76.

 • Uudistuva vertaistoiminta 
-koulutus kokosi Kuopioon 15 
ryhmien ohjaajaa ja ohjaajiksi 
aikovaa. Ryhmien vetämisen 
tueksi oli tarjolla uusia ideoita, 
välineitä ja innostusta. 

 • Reumaliitto oli mukana ikäih-
misten mielen hyvinvointia tu-
kevassa Mielipakista elämän-
voimaa -hankkeessa. Ikäinsi-
tuutti koulutti yhteensä 10 
uutta Mielipakki-vertaisohjaa-
jaa Reumaliitosta ja jäsenyh-
distyksistä. 

Koulutuksia ja tapahtumia

Aluetoimikuntien Tammitalkoissa 
teemana oli toimikuntien roolien, 
tehtävien ja toimintatapojen sel-
keyttäminen. Tavoitteena oli vas-
tata alueen yhdistysten tarpeisiin 
entistä paremmin ja mahdollistaa 
yhdistysten keskinäinen tuki. 
Osallistujia oli 13. 

Aluetoimikuntien tapahtumiin 
osallistui 766 henkilöä 84 yhdis-
tyksestä. 

Alueellisen toiminnan arviointi ja 
kehittäminen käynnistettiin soit-
tokierroksella. Lisäksi aluetoimi-
kunnat arvioivat omaa toimin-
taansa. Hieman alle puolet vas-
taajista koki, että aluetoiminnasta 
on ollut hyötyä yhdistykselle. 

Aluetoiminta hakee muotoaan
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Nuorille suunnattu ensitietopa-
ketti valmistui. Paketin muodoksi 
valittiin reppu. Se sisältää vasta-
sairastuneelle nuorelle tärkeää 
tietoa reumasairauksista ja niiden 
kanssa elämisestä. Reumahoito-
yksiköissä niitä jaettiin vuoden 
kuluessa noin 200 kappaletta. 

Nuorten toimintaa alettiin kehit-
tää osallistavampaan suuntaan. 
Perustettiin nuorten toimikunta, 
joka ideoi tapoja aikuistumisen 
kynnyksellä olevien nuorten tuke-
miseksi. Nuorten tarpeita ja toi-
veita selvitettiin kyselyllä. 

Reumaliitto oli mukana toteutta-
massa kahta kotimaista ja yhtä 
pohjoismaista nuorille suunnattua 

leiriä sekä pitkäaikaissairaille nuo-
rille suunnattua videosarjaa.

Lasten toiminnassa painotettiin 
vertaistukea ja ensitietoa. Lasten 
ensitietopaketin asema on vakiin-
tunut lasten reumahoitoyksiköis-
sä. Ne tilasivat vuoden aikana 
noin 250 pakettia. Ajantasaisuu-
den varmistamiseksi paketin si-
sältöä päivitetään vuosittain. 

Iloa elämään -vertaistukitapahtu-
mat lapsiperheille järjestettiin 
Tampereella ja Kuopiossa. Yh-
teensä mukana oli 110 osallistu-
jaa. Toteutuksessa auttoivat pai-
kalliset reumayhdistykset. Osal-
listujat olivat tapahtumiin tyyty-
väisiä.

Toimintaa lapsille ja nuorille

ReSurf-hanke on tukenut Reuma-
liiton jäsenten ja jäsenyhdistysten 
tietotekniikan käyttöä. Moni yh-
distys on innostunut hankkimaan 
yhdistykselleen digilaitteita, pe-
rustanut kotisivut ja some-kana-
via sekä oppinut hyödyntämään 
digitaalisia mahdollisuuksia toi-
minnassaan. Yhdistykset ovat 
löytäneet nettiopastustoiminnan 
ja uusien kotisivujen kautta uusia 
jäseniä ja vapaaehtoisia toimin-
taan. 

Jäsenet ovat päässeet opettele-
maan laitteiden käyttöä ja roh-
kaistuneet hyödyntämään erilai-
sia verkkopalveluita. Palautekyse-
lyn mukaan kaikki osallistujat ko-
kivat saamansa digiopastuksen 
hyödylliseksi tai erittäin hyödylli-
seksi. Oppia on saatu muun 

muassa sähköpostin ja Kanta-pal-
veluiden käyttöön sekä pankki-
asiointiin. 84 % vastaajista oli in-
nostunut opiskelemaan tietoko-
neen käyttöä myös kotonaan.

Digiopastukseen osallistuneista 
yhdistyksistä 80 % kertoi tieto-
tekniikan käytön lisääntyneen jär-
jestönsä piirissä paljon tai erittäin 
paljon, ja 87 % 
arvioi opastuksis-
sa olleiden ikään-
tyvien tiedosta-
neen palveluiden 
siirtymiseen säh-
köiseen muotoon 
hyvin tai erittäin 
hyvin. 

Toiminnassa mu-
kana olleet yhdis-

tykset ovat kokeneet hankkeen 
hyväksi ja helposti lähestyttäväk-
si. Moni yhdistys tarvitsee kuiten-
kin edelleen paljon apua kotisivu-
jensa kanssa. ReSurf-hanke ei 
saanut jatkorahoitusta. 

ReSurf: Käytännöllistä digiopastusta ikäihmisille
2 158 osallistujaa 254 opastustilaisuudessa  |  341 osallistujaa kaikkiaan 17 koulutuksessa  |   

156 aktiivista vapaaehtoista  |  56 yhdistystä osallistui kotisivukoulutuksiin

Iloa Elämään -tapahtumassa 
Kuopiossa syksyllä 2018 päästiin 
askartelemaan poroja.  
Kuva: Maiju Ruotsalainen 

Nettiopastusta Turussa. 
Kuva: Satu Marjakangas - ReSurf-hanke
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Liikkujamäärät lisääntyivät
5 245 liikkujaa liikuntaryhmissä, 372 liikuntatapahtumissa  |  257 liikuntaryhmää viikoittain  |  4 koulu-

tusta vertaisohjaajille, niissä 52 osallistujaa  |  2 geokätköilykoulutusta

Reumaliitto luo edellytyksiä reu-
maa ja muita tuki- ja liikuntaelin-
sairauksia sairastavien liikuntatoi-
minnalle. Liitto kannustaa liikku-
maan monipuolisesti.

Ohjatussa ryhmäliikunnassa oli 
mukana aiempaa enemmän liik-
kujia, kaikkiaan 15 % liiton jäse-
nistä. Edelliseen vuoteen verrat-
tuna kasvu on ollut merkittävää. 
Silloin liikuntatoiminnassa oli mu-
kana 11 % jäsenistä. 

Samalla kun liikkujien määrä kas-
voi, liikuntaryhmien määrä väheni. 
Yksittäisissä liikuntaryhmissä kävi 
siis aiempaa enemmän osallistu-
jia. Yhdistykset käyttivät enem-
män ammattiohjaajia.

Suosituimpana lajina jatkoi yhä 
vesijumppa, hyvänä kakkosena 
kuntosaliharjoittelu. Myös erilai-
set jumpat ja pelit kuten boccia 
kiinnostivat. 

Geokätköilyn suosi kasvoi, kun 
reumageoprojekti jatkui. Reuma-
geokätköjä tehtiin yhteensä 48 
kappaletta. Ahkerin yhdistys sai 
hankkeesta 4 303 euron palkkion 
liikuntatoimintaansa käytettäväk-
si. 

Koulutusten, liikuntaohjeiden ja 
-tapahtumien avulla liitto vahvisti 
reumatrainereiden kykyä toimia, 
kannustaa ja valmentaa jäsenis-
töä terveyttä ja hyvinvointia edis-
tävään liikuntaan. 

Reuma-lehden jokaisessa nume-
rossa esiteltiin käytännöllisten 
ohjeiden kera jokin reumasairaille 
soveltuva tapa liikkua. Yhdistys-
kirjeissä kerrottiin ajankohtaisista 
liikunta-asioista. 

Liikuntasuunnittelija vastasi yli 
sataan liikuntaan sekä tule-ter-
veyteen ja -sairauksiin liittyvään 
palvelupyyntöön.

Vaikuttamistyön haasteina olivat 
liikunnan avustusjärjestelmän uu-
distus sekä sote- ja maakuntauu-
distus. Kunnissa järjestettävän lii-
kunnan ja maakuntien vastuulle 
suunniteltujen sote-palveluiden 
välisten palveluketjujen tulee toi-
mia asukkaan näkökulmasta vai-
vattomasti. 

Suosituimpana lajina jatkoi vesijumppa. Kuvituskuva: Fotolia

Myös pelit kuten boccia 
kiinnostivat liikkujia.
 Kuvituskuva: Pixabay - _Alicja_ 
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KEHITYS- JA PALVELUTOIMINTA

Reumaliiton harvinaistoiminta ko-
koaa yhteen harvinaisia reumasai-
rauksia sairastavat. Toiminnan ta-
voitteena on tarjota ajantasaista 
ja luotettavaa tietoa harvinaisista 
reumasairauksista sekä vertaistu-
kea.  

Uudistettu harvinainenreuma.fi 
-sivusto avattiin syyskuun lopulla. 
Vuoden loppuun mennessä sivuil-
la oli yli 11 000 vierailua. Harvi-
naisia-lehti ilmestyi kaksi kertaa. 

Alueellisia harvinaistapaamisia 
järjestettiin kaksi, pohjoissuoma-
laisille Rovaniemellä ja varsinais-
suomalaisille Turussa, yhdessä 
TYKSin reumayksikön kanssa. 

Yhteinen tapaaminen järjestettiin 
kolmelle harvinaisryhmälle: 
SAPHO:a, relapsoivaa polykon-
driittia ja aikuisten Stillin tautia 
sairastaville. Vertaistukijoiden pe-
ruskurssille osallistui kolme uutta 
harvinaisryhmiin kuuluvaa henki-

löä. Harvinaisille vertaistukijoille 
järjestettiin oma tapaaminen. 
Neuvonta- ja ohjausyhteydenot-
toja tuli 213 henkilöltä. 

Reumaliiton harvinaistoiminta
mukana 2900 henkilöä 20 diagnoosiryhmästä  |  25 koulutettua vertaistukijaa 15 diagnoosiryhmälle  |   

8 alueellisesti toimivaa harvinaisryhmää

Lomatoiminta keventää arkea
8 lomaa yhdessä Maaseudun Terveys- ja lomahuollon kanssa, joista yksi lapsiperheille  |  165 osallistujaa, 

joista 41 lapsia. 

Harvinaistapaamisessa Helsingissä 
Minna Toivola, Kaisa Neuvonen ja 
Ilkka Hänninen. 
Kuva: Jenny Tenhunen

ReumaliitonHARVINAISIAnro 1/2018 • www.harvinainenreuma.fi

Harvinaisen vaskuliitin hoitoViruslääkkeiden käyttö kryoglo-bulinemian vaskuliitissa • s. 4

Paljonko sairastaminen maksaa?
Pitkäaikaissairaudet rasittavat taloutta • s. 25

Kiitos suomalaiselle metsälle
Reumatologi Pia Elfving kertoo SLE-väitöksestään • s. 6
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Sopeutumisvalmennuksella vah-
vistetaan osallistujien voimavaro-
ja selviytyä pitkäaikaissairauden 
kanssa. Seitsemällä aikuisten 
kurssilla pääteemana oli kipu ja 
elämänlaadun parantaminen omia 
voimavaroja suuntaamalla. Kaksi 
kurssia oli suunnattu fibromyal-
giaa ja yksi tulehduksellisia reu-

masairauksia sairastaville. Osa oli 
yksilökursseja ja osa kursseja, joil-
le voi osallistua elämänkumppa-
nin kanssa. Kurssityöntekijöiden 
kanssa järjestettiin kaksi kehittä-
mispäivää. 

Uutena toimintamuotona käyn-
nistettiin verkkokurssit. Ensim-

mäisen kurssin kohderyhmäksi 
valikoituivat fibromyalgiaa sairas-
tavat, jotka tarvitsevat tukea työ-
elämässä selviytymiseen. Kurssi 
käynnistyi yhteisellä tapaamisella. 
Verkko-osuus tehtävineen kesti 
viisi viikkoa. Kurssin päätteeksi 
kokoonnuttiin lopputapaamiseen. 

Sopeutumisvalmennusta myös netissä
125 osallistujaa 10:llä aikuisten sopeutumisvalmennuskurssilla  |  24 osallistujaa kahdella kolmiosaisella 

lasten ja nuorten kurssilla. Pääjaksot Kreikassa ja Espanjassa.

Tuleshop on Reumaliiton netti-
kauppa, joka palvelee jakelukana-
vana maksuttomalle ja maksulli-
selle materiaalille. Kaupalla oli  
921 rekisteröitynyttä asiakasta, 
joista 164 yhdistyskäyttäjää.

Syksyllä aloitettiin uudenlainen 
yhteistyökokeilu. Osa verkkokau-
pan jäsentuotteista ulkoistettiin 
High Peak Oy:lle, joka toimittaa ja 
varastoi ne. Uusina jäsentuotteina 
lanseerattiin tekstiilejä ja liikunta-
välineitä. Kokeilu kestää vuoden 
ja sen jälkeen arvioidaan jatkoyh-
teistyö. Tarkoituksen on saada 

kaupan tuotevalikoimaan lisää 
volyymia, vaihtelevuutta ja Reu-
maliitolle yksilöityjä tuotteita.

Suosituimmat maksulliset tuot-
teet olivat nivelreumaopas ja art-
roosikäsineet. Uusista jäsentuot-
teista suosituin oli puuvillapipo.

Uusi yhteistyökokeilu jäsentuotemyyntiin

Uutena sopeutumisvalmennuskurssin muotona käynnistettiin verkkokurssit. Kurssin kohderyhmänä 
fibromyalgiaa sairastavat. Kuvituskuva: Unsplash.com
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Harvinaiset mukana kansallisessa ohjelmassa
21 sosiaali- ja terveysalan järjestön Harvinaiset-verkosto  |  28 harvinaiskokemusedustajaa Hark-

ko-työryhmässä  |  30 työryhmäkokousta  |  11 messu- ja tapahtumaosallistumista  |  2 000 messuilla 

ja tapahtumissa käytyä keskustelua  |  3 500 jaettua esitettä  |  4 500 Facebook-seuraajaa  |  1 000 

Instagram-seuraajaa  |  850 Twitter-seuraajaa  |  300 uutiskirjetilaajaa  |  132 500 kävijää harvinaiset.fi  

|  250 vastattua yhteydenottoa

Harvinaiset-verkosto kohdensi 
vuonna 2018 toimintaansa poti-
lasjärjestöjen asiantuntijuuden ja 
harvinaissairaiden kokemustiedon 
hyödyntämiseen, osallisuuden 
vahvistamiseen palveluiden kehi-
tysprosessissa sekä harvinaisken-
tän toimijoiden yhteistyön edistä-
miseen.

Verkostolla oli aktiivinen rooli 
STM:n harvinaissairauksien kan-
sallisen ohjelman uudistamisessa. 

Keskiössä olivat potilasjärjestöjen 
ja harvinaissairaiden osallisuus 
sekä velvoite yhteistyöhön eri ta-
hojen välillä. Vaikuttamistyössä 
keskityttiin harvinaissairaiden tar-
peiden ja kokemustiedon huomi-
oimiseen uusissa palveluraken-
teissa. Harvinaissairaista ja lähei-
sistä koostuvan Harkko-työryh-
män edustajien toimikenttää 
laajennettiin.

Yhteistyö yliopistosairaaloiden 

harvinaissairauksien yksiköiden 
kanssa oli tiivistä. Kaikkien yksi-
köiden ohjausryhmiin saatiin ko-
kemusedustajia. Tiedontuotan-
nossa jatkettiin yhteistyötä Virtu-
aalisairaalan Harvinaissairauksien 
talon kanssa.

Uudistunut harvinaiset.fi-sivusto 
avautui vuoden lopulla. STM:n 
kanssa yhdessä järjestetyssä kan-
sallisessa harvinaissairauksien se-
minaarissa esiteltiin uudistuvaa 

REUMALIITON HALLINNOIMAT VERKOSTOT

Kokemustietoa juurrutettiin sote-kentälle
37 potilas-, vammais- ja läheisjärjestön Kokemustoimintaverkosto  |  18 alueellista ohjausryhmää  |   

lähes 600 järjestöjen kokemustoimijaa  |  rekisterillä yli 100 käyttäjää  |  2000 kokemustehtävää,  

kuulijoita yli 40 000 

Kokemustoimintaverkosto työs-
kentelee pitkäaikaissairaiden, 
vammaisten ja läheisten koke-
mustiedon esiin nostamiseksi so-
te-alan koulutuksessa ja ammat-
tilaisten keskuudessa. 

Verkosto vaikutti Palvelut asia-
kaslähtöiseksi -kärkihankkeen ko-
kemusasiantuntijuuden ja asiak-
kaiden osallistumisen toiminta-
mallin viimeistelyyn. Se kehitti ko-
kemustoimijoiden 
jatko koulutusmallia, jolla valmen-
netaan kokemustoimijoita uuden-
laisiin kehittämis- ja vaikuttamis-
tehtäviin. 

THL:n kanssa jatkettiin yhteistyö-

tä kokemusasiantuntijuuden ja 
asiakkaiden osallistumisen toi-
mintamallin liittyvän käsitteistön 
määrittelyssä ja selkeyttämises-
sä. THL:n edustaja osallistui käsi-
tetyöryhmän toimintaan. 

Kokemustoimijoiden kehittäjä- ja 
vaikuttajajatkokoulutukset toteu-
tettiin syksyllä Porissa, Tampe-
reella ja Kuopiossa. Koulutuksiin 
osallistui noin 40 kokemustoimi-
jaa eri järjestöistä. 

Järjestölähtöisen kokemustoimin-
nan näkyvyyden lisäämiseksi pe-
rustettiin viestintä- ja sparraus-
työryhmä sekä otettiin käyttöön 
uusina viestintäkanavina Face-

book ja Twitter sekä sähköinen 
uutiskirje. Verkoston arviointityö-
tä kehitettiin itsearviointia lisää-
mällä ja eri kohderyhmille tehty-
jen sähköisten seurantakyselyi-
den avulla.    

Ohjausryhmien omaa kehittämis-
toimintaa tuettiin alueellisella ke-
hittämisrahalla, jota myönnettiin 
yhteensä 11 000 euroa. Kehittä-
misrahalla järjestettiin useita alu-
eellisia kokemustapahtumia, jat-
kokoulutuksia ja lisättiin toimin-
nan alueellista näkyvyyttä. Ver-
kosto kokosi Aluetoiminnan hyvät 
käytännöt ABC-oppaan.
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kansallista ohjelmaa. Kohderyh-
miä tavoitettiin myös ammatti-
laismessuilla ja koulutuspäivissä. 

Verkoston toiminta on lisännyt 
potilasjärjestöjen ja harvinaissai-
raiden osallisuutta toimintojen 
kehittämisessä. Kokemustiedon 
merkitys ammatillisen tiedon rin-
nalla ymmärretään aiempaa pa-
remmin. Harvinaiskokemustoimi-
joiden käyttö asiantuntija-alusta-
jina tapahtumissa ja koulutuksis-
sa on lisääntynyt.

KEHITTÄMIS- JA ARVOINTITOIMINTA

Reumaliiton tietopääoman kehit-
tämisen ja ylläpidon tavoitteena 
on varmistaa, että liiton henkilös-
töllä on ajantasainen tietämys 
reumasairauksista. Etenkin henki-
löstön vaihtuessa on tärkeää, että 
kaikilla työntekijöillä on perustie-
dot reumasairauksista. Vuonna 
2018 identifioitiin tärkeimmäksi 
haasteeksi keskeisen reumatie-
don tiivistäminen helposti omak-
suttavaan muotoon. Työ jatkuu 
vuonna 2019 reumatologin avus-
tuksella. 

Keskeinen osa Reumaliiton osaa-
mista on asiakaspalvelu. Liiton 
puhelinvaihteeseen ja yleiseen 
sähköpostiin tuli kuukausittain 
satoja yhteydenottoja. Niihin vas-
taavilla kokeneilla työntekijöillä 
on hyvä asiantuntemus niin liiton 
toiminnasta kuin reumasairauk-
sistakin. Kaikille yhteyttä otta-
neille vastattiin. Huomattava osa 

yhteydenotoista käsitteli sitä, mi-
ten ja mistä saa lisätietoa. Kaikki 
kysyjät pyrittiin auttamaan eteen-
päin.

Liiton sisäisten arviointikäytäntö-
jen kehittämiseksi perustettu työ-
ryhmä aloitti toimintansa. Merkit-
tävin arvioinnin väline on kolmen 
vuoden välein toteuttava jäsenky-
sely, jonka tuloksista kerrotaan 
tarkemmin sivulla neljä. Arvioinnin 
menetelmien ja mittariston kehit-
tämistä jatketaan vuonna 2019. 

Reumaliitto hyödyntää toiminnas-
saan tutkimuksia ja selvityksiä 
sekä tekee niitä myös itse. Ne 
auttavat suuntaamaan toimintaa 
entistä vaikuttavampaan suun-
taan. Ne ovat myös tehokas kana-
va seurata, mitkä asiat ovat jäse-
nistölle tärkeitä. 

Vuoden 2018 aikana 
toteutettiin muun muassa 
seuraavat selvitykset:

 • Jäsentutkimus 2018. 
Toteuttajana Innolink. 
Vastaajia 604.

 • Sairastamisen kustannukset. 
Toteuttajana Innolink, 
teettäjinä Reumaliitto, 
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, 
Crohn ja Colitis ry sekä 
Psoriasisliitto.  
Vastaajia noin 1 900. 

 • Soittokierros 
jäsenyhdistyksiin. 
Toteuttajana toimiston 
henkilökunta. Vastaajina kaikki 
jäsenyhdistykset. 

 • Reumahoidon laatu 
-verkkokysely.  
Toteuttajana liiton viestintä. 
Vastaajia 1 180.

Harvinaiset 
näkyivät 
ammattilais-
messuilla.  
Kuva:  

Harvinaiset-verkosto 
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HALLINTO JA TALOUS

Kohde

Myönnetty
vuodelle

2018

Siirtyi
vuodelta

2017

Käytetty
vuonna

2018

Siirtyy
vuodelle

2019

AY 1 Yleisavustus, liiton toimintaan 902 000 0 -902 000 0

AK 6 Sopeutumisvalmennustoiminta 154 000 17 619 -168 580 3 039

AK 8 Jäsenjärjestöjen toiminnan tukemiseen 137 000 9 194 -143 705 2 489

AK 11 Harvinaista reuma- ja tulesairautta  
sairastavien verkostoitumiseen

77 000 7 629 -76 122 8 507

AK 17 Harvinaiset verkosto 203 000 13 860 -163 941 52 919

AK 18 Valtakunnalliseen järjestöjen 
kokemustoimijuuden verkostotoimintaan

105 000 13 623 -108 806 9 817

B 4555 Jäsenrekisterin hankintaan 32 000 0 0 32 000

C 1759 ReSurf - esteetön ensikosketus nettiin 77 000 34 789 -74 202 37 587

Yhteensä 1 687 000 96 714 -1 637 356 146 358

Reumaliitto on asiantuntijaorganisaatio, jossa henki-
lökunnan osaaminen on keskeinen pääoma. Vuonna 
2018 liitolla oli keskimäärin 22 työntekijää.

Hallitus ja tilintarkastajat
Reumaliiton hallitus piti 11 kokousta, joista neljä oli 
sähköpostikokousta. Valtuusto kokoontui neljä ker-
taa. 

Tilintarkastajaksi on valittu Tilintarkastusyhteisö 
KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi 
KHT Heidi Vierros.

Varainhankinta ja 
sponsoriyhteistyö
Merkittävimpiä tulonlähteitä olivat STEAn yleisavus-
tus ja rahoitus erilaisiin hankkeisiin, mikä on ollut 
noin 60 % kokonaisbudjetista. Kiinteistö Oy Reuma-
harjun vuokratuotoista jäi liiton toimintaan 99 424 
euroa. 

Jäsenmaksutuotot muodostavat tärkeän pohjan 
omaan rahoitukseen. Jäsenmaksu oli seitsemän eu-
roa jäsentä kohden, yhteissummaltaan 253 383 eu-
roa. Lisärahoitusta toimintaan saatiin OKM:n liikun-
ta-avustuksesta 41 000 euroa, TV-arpajaisista  
91 757 euroa, Pieni Ele -keräyksestä 37 590 euroa, 
Reuma-lehden liitekeräyksestä 5 780 euroa sekä 
korvamerkittyihin palvelukonsepteihin lääkeyrityk-
siltä 91 500 euroa, Savonlinnan kansanterveyssääti-
öltä 48 000 euroa ja Eular Parelta 10 583 euroa.  
Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 415 384 eu-
roa. 

STEAavustukset 2018
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Reumaliiton tulos, €

69 437

812

59 111

2015 2016 2017 2018

- 145

16+2+9+1+6+2+5+1+58+J
Sijoitustoiminta 451 427 16 %

Muut julkiset avustukset 44 371 2 %

Reuma-lehden tuotot 40 721 1 %

Yhteistyösopimukset 180 256 6 %

Jäsenmaksut 253 383 9 %

Työllistämistuet 33 563 1 %
Arpajais- ja keräystuotot 148 567 5 %
Muut tuotot 54 237 2 %

STEA 1 637 356 58 %

Tilinpäätöksen tuotot 2018 
2 843 881

Reumaliitto on voittoa tavoitte-
lematon järjestö. Reumaliiton ti-
likauden tulos oli hyvin lähellä 

budjetoitua 0 euron tulosta.  
Tilikauden alijäämä on -145,41 
euroa. 

Reumaliiton talous ja tilikauden tulos

Tilinpäätöksen tuotot ilman 
määrätarkoitukseen sidottuja rahastoja

Tilinpäätöksen kulujen 
jakautuminen toimialoittain 

1.1.  31.12.2018
Kokonaistuotot 2 936 694,10 eur
Kokonaiskulut - 2 988 530,38  eur
Tulos - 51 836,28 eur
Poistot    - 14 472,30  eur
Sidottujen rahastojen muutos 66 163,17 eur
Tilikauden ylijäämä - 145,41 eur

13+1+8+21+19+12+3+1+3+3+10+6+J
Sijoitus-ja rahoitus 384 646 13 %

Hankkeet ja investoinnit 217 695 8 %

Varainhankinta 30 435 1 %

Järjestötoimiala 594 491 21 %

Talous ja hallinto 541 556 19 % 

Sopeutumisvalmennus 173 380 6 %

Tilinpäätöksen kulut 2018 
2 844 026

Liiton harvinaistoiminta 79 030 3 %

Muu kehitys ja palvelutoiminta 90 121 3 %

Viestintä 351 456 12 % 

Toiminnan uudistaminen 93 848 3 % 
Kansainvälinen toiminta 14 392 1 % 

Hallinnoitavat verkostot 272 976 10 %
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VALTUUSTO JA HALLITUS 

Reumaliiton valtuuston 
varsinaiset jäsenet 2018 
Puheenjohtaja Filatov Tarja, I varapuheenjohtaja 
Lehtikangas Ulla, II varapuheenjohtaja Lavikainen 
Aija.

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

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

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

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

Hallituksen varajäsenet: Tiittanen Armas, Lampinen 
Kalevi, Junkkara Jarmo.
 

Reumaliiton  
johtoryhmä 2018 
Toimitusjohtaja Ekroth Maria, järjestötoimen johtaja 
Rantanen Ulla, kehitysjohtaja Hirvonen Jaana, 
talouspäällikkö Pyy Anni, viestintäpäällikkö Laitio 
Henna 9/18 asti, 9/18 lähtien Laine Pia.

Ansiomerkit 

Kultaiset ansiomerkit (34 kpl) 
Ahlholm Eila, Ahlholm Timo, Blomqvist Madeleine, 
Brettschneider Gunvor, Estola Eeva-Liisa, Heinola 
Raili, Helsing Valborg, Hietanen Eljas, Hiitola Anna-
Maija, Hyttinen Helena, Hyttinen Jukka, Junno 
Rauha, Karjalainen Maija, Kauppinen Jaana, Kilpinen 
Mirja, Lahti Maija, Laine Margit, Mustola Anja, 
Nurmela Anja, Pettersson Tom, Pietarinen Päivi, 
Pinola Hilkka, Pinola Olavi, Pönni Aila, Reinikainen 
Helga, Rosenberg Seija, Salo Kaarina, Savolainen 
Risto, Seppälä Tellervo, Stenberg Ursula, Tuomensola 
Anita, Uutela Mirjami, Valkama Tarja, Yrjölä Pirkko.

Hopeiset ansiomerkit (56 kpl)
Alanko Sari, Asikainen Lea, Finér Eila, Haapsalo Kaija-
Leena, Haavisto Anu, Holm Helmi, Huusari Liisa, 
Hyytiäinen Tuula, Hämäläinen Annikki, Härkönen 
Paula, Ijäs Kirsti, Jalonen Vuokko, Jokinen Rauni-
Anneli, Jussila Päivi, Kanervo Terttu, Kelamo Anna-
Liisa, Keskitalo Ahti, Ketola Tapio, Koli-Vigelius 
Jaana, Koponen Alex, Kurvinen Terttu, Kuukka 
Helena, Leinonen Marja, Liimatainen Anna-Liisa, 
Lönnberg Marita, Mali Markku, Muikku Marja-Liisa, 
Niemi Hannu, Palola Heikki, Pauli Ralf, Pirhonen Liisa, 
Rauhala Hannu, Rautajärvi Anneli, Risikko Jorma, 
Rockas Päivi, Roininen Päivi, Räsänen Hille, Saarimäki 
Leena, Saarimäki Veikko, Saloranta Maya, Savisto 
Marjatta, Sivonen Eila, Solavirta Niilo, Säilä Salme, 
Söderström Tanja, Talikka Anneli, Talikka Matti, 
Tanhua Minna, Tompuri Marja-Leena, Vaalivirta 
Sirkka-Liisa, Vakkari Sirpa, Veikkanen Marjatta, 
Viljanen Aila, Virta Eira, Ylitolonen Maila, Östergård 
Inger.
 
Pronssiset ansiomerkit (19 kpl)
Antila Marjatta, Arderos Marja-Riitta, Elander Gun, 
Järnfors Elvi, Korkiakoski Väinö, Kurri Marja-Liisa, 
Laine Titta, Lappalainen Seppo, Lonka Rebekka, 
Nurmi Riitta, Ollikainen Hilkka, Peltonen Pirjo, 
Pennanen Tuula, Putkonen Ritva Anneli, Saarni Eila, 
Sillanpää Hilkka, Tammelin Anneli, Tolkki Terttu, 
Venäläinen Eila.
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JÄSENYHDISTYKSET 
31.12.2018 reuma ja tulesyhdistyksiä oli 148.

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 
Jalasjärven Reumayhdistys 
Janakkalan Reuma 
Joensuun Reumayhdistys 
Jokilaakson Reumayhdistys 
Joutsan Seudun Reumayhdistys 
Jstadsnejdens Reumaförening
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 Reumalapset 
Keuruun Reumayhdistys 
Kirkkonummen Reuma-Tules 
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 
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 
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 
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 ja Tules 
Tampereen Reumayhdistys 
Tervolan Reumayhdistys 
Teuvan Seudun Reumayhdistys 
Tornion Reuma 
Turun seudun Reumayhdistys 
Tuusulanjärven Reuma 
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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