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Aluksi
Keväällä 2020 koronavirusepidemia muutti monet suunnitelmat, myös Reumaliitossa. Viestinnän resurssit
päätettiin suunnata ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Siksi vuosiraportista päätettiin lähettää
hallituksen hyväksyttäväksi riisuttu versio.
Myös tässä muodossaan vuosiraportti antaa kattavan kuvan Reumaliiton vuoden 2019 toiminnasta, sillä eri
toimintoja kuvaavat erilliset osiot ehtivät valmistua ennen kriisin alkamista.
Vuonna 2019 vietettiin järjestyksessä 68. Reumaviikkoa. Avajaiset pidettiin Ylivieskassa.

Vaikuttaminen ja sosiaaliturvatyö
Vuoden 2019 vaikuttamistyössä korostuivat kevään eduskuntavaalit. Reumaliitto otti yhteyttä satoihin
ehdokkaisiin, sidosryhmiin, päättäjiin ja puolueisiin. Potkua työhön toi se, että monet Reumaliiton
tavoitteista olivat yhteneväisiä SOSTEn ja POTKAn teemojen kanssa.
Lopullinen hallitusohjelma sisälsi suotuisia kirjauksia pitkäaikaissairaille. Esimerkiksi asiakasmaksuihin
luvattiin helpotusta, aktiivimalli purkaa ja järjestöjen asemaa tukea.
Uuden hallituskauden alussa oli tärkeää rakentaa uusi Eduskunnan tules -ryhmä. Ryhmään ilmoittautui 14
kansanedustajaa lähes joka puolueesta. Toiminta lähti hyvin käyntiin, ja jäsenet olivat aktiivisia.
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Järjestyksessään 68. Reumaviikon avajaiset ja Kalajokilaakson Reumayhdistyksen 70-vuotisjuhlat vietettiin
Ylivieskassa 6.10.2019.
Reumaviikolla eduskunnassa järjestettiin tilaisuus, joka mukaili vuoden teemaa mielen hyvinvoinnista.
Paikalla kävi noin 120 ihmistä.
Keskeistä vaikuttamistyössä on, että reuma- ja tule-sairaiden tarpeet huomioidaan laeissa, säännöksissä,
ohjeissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Reumaliitto laati vuonna 2019 yhdeksän lausuntoa ja
kannanottoa, joista neljää pyydettiin eduskunnasta tai ministeriöstä.
Reumaliitto rohkaisi jäsenyhdistyksiään vaalityöhön esimerkiksi vaikuttamisen vinkkilistalla. Myös
vaikuttajaverkostoa aktivoitiin. Reumaliitto lähetti vaikuttamistyöstään järjestelmällisemmin tietoa
verkostolle, ja siltä pyydettiin myös kokemuksia ja näkökulmia pienellä kynnyksellä. Verkoston jäsenmäärä
kasvoi.
Myös sosiaaliturvaneuvontaa ja -tietoutta lisättiin. Uutta oli se, että neuvontaa sai sähköpostien lisäksi
tiettyinä puhelinaikoina viikoittain. Nettisivut sosiaaliturvasta ja vaikuttamisesta laajenivat. Aikuisten, lasten
ja nuorten ensitieto-oppaisiin tehtiin oma osionsa sosiaaliturvasta. Sosiaaliturvan suunnistuskartat ovat
vakiintuneet osaksi jäsenille tarjottavaa tukea.

Viestintä
62 % kasvu verkkosivujen käyttäjien määrässä, käyttäjiä 1 380 960 |60 % kasvu istuntojen eli
käyntikertojen määrässä|53 % kasvu katseltujen sivujen määrässä, katseluja 3 138 836 |72 %
yhdistyskirjeen vastaanottajista avasi kirjeen
Vuonna 2019 kävijöiden määrä Reumaliiton verkkosivuilla kasvoi nopeasti, 62 prosenttia edelliseen vuoteen
verrattuna, lähes 1,4 miljoonaan. Jo ennalta kävijämäärä oli järjestösivulle varsin korkea.
Verkkosivuista teetettiin hakusanatutkimus ja SEO-auditointi. Reumaliiton sivut olivat kärkisijoilla
suomenkielisten verkkosivujen osalta kaikilla keskeisillä reuma-aiheisilla hakusanoilla. Suurin osa sivujen
liikenteestä tuli hakukoneiden kautta, ja tämä osuus liikenteestä kasvoi selvästi muita lähteitä nopeammin.
Verkkosivujen kävijöistä entistä useampi käyttää sivuja puhelimella. Enää vain joka neljäs kävijä vierailee
sivuilla tietokoneella. Tämä on syytä ottaa huomioon sivuja uudistettaessa.
Sosiaalisen median kanavien merkitys on vähenemässä. Vain alle kaksi prosenttia Reumaliiton
verkkosivujen liikenteestä tuli somen kautta. Sosiaalisen median palvelujen julkaisut näkyvät entistä
pienemmälle joukolle seuraajia, ellei julkaisija osta palveluista mainontaa. Maksettua mainontaa on
käytetty niukasti, sillä sen hyödyistä on vain vähän näyttöjä. Reumaliiton seuraajat jakavat liiton julkaisuja
omatoimisesti varsin ahkerasti.
Reuma-lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehden konseptia tarkennettiin ja taittoon haettiin aikaisempaa
enemmän ilmavuutta ja selkeyttä. Lehti pysyy yhä viestinnän tärkeimpänä tuotteena, sillä se on yksi
tärkeimmistä syistä liittyä Reumaliittoon. Lehdestä saatava palaute on lähes yksinomaan positiivista.
Lehden keskeisimmät asiajutut julkaistaan Reumaliiton verkkosivulla. Koko lehti julkaistaan viiveellä
näköisversiona. Liiton jäsenmäärän hienoinen väheneminen heijastui lehden painosmäärään, joka laski
39 000 kappaleeseen.
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Yhdistyskirje ilmestyi kuusi kertaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Yhdistyskirje on suunnattu
reumayhdistysten puheenjohtajille ja muille keskeisille toimijoille. Kirje lähetetään 369 osoitteeseen.
Laajemmalle yleisölle suunnattu uutiskirje ilmestyi kolme kertaa. Sillä oli 1 584 tilaajaa. Sekä yhdistys- että
uutiskirjeiden lähettämiseen käytetään Lianamailer-ohjelmaa. Palveluntuottajan mukaan Reumaliiton
kirjeiden avataan poikkeuksellisen ahkerasti. Yhdistyskirjeen suomenkielisen version avasi keskimäärin 72
prosenttia vastaanottajista.
Viestintä suunnitteli ja otti käyttöön Reumaliiton visuaalisen materiaalipankin. Se helpottaa
kuvatiedostojen jakamista jäsenyhdistyksille. Liiton painotuotteiden arkistointia kehitettiin. Viestintä vastasi
Facebook-luentojen ja chat-palvelun teknisestä tuottamisesta sekä neljän järjestön yhteisen Näkymätön
sairaus -kampanjan sivuston tuottamisesta. Aikuisille suunnattu ensitietokirja saatiin painovalmiiksi. Kirja
ilmestyy vuoden 2020 puolella.

Kehitys- ja palvelutoiminta
Sopeutumisvalmennuksesta tukea arkeen
126 osallistujaa yhdeksällä aikuisten sopeutumisvalmennuskurssilla | 24 osallistujaa kahdella lasten ja
nuorten kurssilla.
Sopeutumisvalmennus vahvistaa osallistujien selviytymistä pitkäaikaissairauden kanssa. Aikuisille
järjestettiin kuusi peruskurssia, joista kolme oli pari- ja kolme yksilökurssia. Parikurssien teemoina olivat
kipu, uupumus ja seksuaalisuus. Yksilökursseilla teemoina olivat kipu ja uupumus, liikunta sekä
fibromyalgia. Myös yksi seurantakurssi järjestettiin. Lisäksi järjestettiin kaksi verkkokurssia fibromyalgiaa
sairastaville, jotka tarvitsevat tukea työelämässä selviytymiseen. Niistä yhteen kuului kaksi lähitapaamista,
ja toinen toteutettiin pelkästään verkossa. Kurssit kestivät viisi viikkoa.
Nuorille järjestettiin kaksi kolmiosaista kurssia. Pääjakso 10–12-vuotiaille järjestettiin Kreikassa ja 12–16vuotiaille Espanjassa. Erityisenä tavoitteena oli nuorten omatoimisuuden ja itsenäistymisen tukeminen.
Kurssityöntekijöille järjestettiin kaksi kehittämispäivää. Lisäksi tehtiin hankeanomus fibromyalgiaa
sairastavien verkkokuntoutuksen kehittämiseksi.

Lomia arjen vastapainoksi
10 lomaa Maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa, joista yksi lapsiperheille | 242 osallistujaa, joista
30 lapsia

Palveluja harvinaisille
mukana 3 100 henkilöä | 20 diagnoosiryhmästä | 29 koulutettua vertaistukijaa 15 diagnoosiryhmälle | 8
alueellista harvinaisryhmää | 313 000 katselua harvinainenreuma.fi -sivuilla
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Reumaliiton harvinaistoiminta kokoaa yhteen ihmisiä, jotka sairastavat harvinaisia reumasairauksia ja
niiden sukuisia sairauksia. Harvinaisia-lehti ja postituslista tarjoavat tietoa harvinaisista sairauksista ja
diagnoosiryhmille suunnatuista palveluista.
Diagnoosikohtaiset tapaamiset järjestettiin MCTD:tä sairastaville ja systeemistä sklerodermaa sairastaville.
Osallistujia ensimmäiseen oli 45 ja toiseen 61. Lääkäriluento sklerodermasta tallennettiin Youtube-sivuille,
ja vuoden loppuun mennessä sitä oli katsottu 800 kertaa. Pohjoissuomalaisille harvinaisille järjestettiin oma
tapaamisensa, jossa osallistujia oli 28.
Reumaliitto ja Hengitysliitto tekivät yhteisen hankehakemuksen vertaistukitoiminnan kehittämisestä
Savonlinnan kansanterveyssäätiölle.
Neuvonta- ja ohjausyhteydenottoja tuli 198 henkilöltä.

Uusia tuotteita Tuleshopiin
Tuleshop on Reumaliiton verkkokauppa. Sieltä voi tilata terveystiedon oppaita ja ostaa jäsentuotteita,
kuten adresseja, kortteja ja arjen apulaisia. Vuodenvaihteessa kaupassa oli 1 100 rekisteröitynyttä
asiakasta, joista yhdistysasiakkaita oli 172.
Keväällä 2019 Reumaliitto aloitti yhteistyön Terveystekniikka Valko Oy:n kanssa. Yrityksen Paingonekipukynä ja -kipusiipi on otettu Tuleshopissa suurella kiinnostuksella vastaan. Profiloituminen arjen
pienapulaisiin on ollut verkkokaupassa hyvä ratkaisu.
Yhteistyökokeilu jäsentuotteiden myynnistä High Peak Oy:n kanssa päättyi syksyllä, koska jäsenistö ei
löytänyt yrityksen nettikauppaa. Loppuvarasto siirtyi Reumaliiton varastoon ja Tuleshopin tarjousmyyntiin.
Suosituimmat maksulliset tuotteet olivat Nivelreuma-opas, artroosikäsine ja uutuutena kipukynä.
Jäsentuotteista suosituin oli jumppapussi.

Reumaliiton hallinnoimat verkostot
Harvinaiset-verkostosta kokemusta, tietoa ja asiantuntemusta
19 sosiaali- ja terveysalan järjestöä Harvinaiset-verkostossa | 28 kokemusedustajaa Harkko-työryhmässä
| 7 osallistumista messuille ja tapahtumiin | 1 900 keskustelua messuilla ja tapahtumissa | 500 000
kuulijan radiokampanja | yli 5 000 seuraajaa Facebookissa | yli 400 uutiskirjeen tilaajaa | 110 000 kävijää
harvinaiset.fi-sivustolla
Vuonna 2019 Harvinaiset-verkoston toiminnassa painotettiin yhteistyön syventämistä ja vakiinnuttamista
harvinaiskentän toimijoiden välillä sekä tietoisuuden lisäämistä harvinaissairauksista ja niiden vaikutuksista.
Sosiaali- ja terveysministeriön harvinaissairauksien kansallinen ohjelma vuosille 2019–2023 julkaistiin
heinäkuussa 2019. Verkostolla oli tiivis edustus ohjelman työryhmässä. Uudistettuun ohjelmaan on
nostettu kolme harvinaissairaiden asemaa parantavaa teemaa: harvinaissairaiden osallisuus, osaamisen
lisääminen ja koordinaation vahvistaminen.
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Verkoston sidosryhmille tehtiin kysely toiminnan vaikuttavuudesta ja onnistumisesta sekä siitä, mihin
verkoston tulisi panostaa toiminnassaan. Verkoston toiminnasta nousivat esiin asiantuntevuus ja yhteistyö,
ja jatkossa verkostolta toivottiin entistä vahvempaa yhteiskunnallista vaikuttamista.
Yhteistyö yliopistosairaaloiden harvinaissairauksien yksiköiden kanssa oli tiivistä. Yhdessä suunniteltiin sekä
koulutuksia ammattilaisille että asiakasraatitoiminnan käynnistämistä, jotta harvinaissairaiden osallisuus
vahvistuisi. Verkosto on tavannut harvinaissairaita ja ammattilaisia tapahtumissa ja messuilla.
Kohderyhmiä tavoitettiin ja harvinaistietoa jaettiin myös Harvinaisten sairauksien päivän radiokampanjalla
ja lehti-ilmoituksilla. Harvinaiset-verkostolla on ollut vaikutusta siihen, että harvinaissairaiden kokemustieto
otetaan aiempaa paremmin vastaan ammatillisen tiedon rinnalla sekä harvinaissairaan hoidon että hoito- ja
palvelupolkujen suunnittelussa.

Kokemustoimintaverkosto
37 potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä | 18 alueellista ohjausryhmää | 650 järjestöjen kokemustoimijaa
| yli 100 tilaajaa rekisterissä | 2 000 kokemustehtävää ja yli 40 000 kuulijaa
Kokemustoimintaverkosto työskentelee pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja läheisten kokemustiedon esiin
nostamiseksi sote-alan koulutuksissa ja kehittämistyössä.
OLKA-potilastukipisteet toteuttavat sairaaloissa vapaaehtoistoimintaa, jolla helpotetaan potilaiden
asiointia. Verkosto haki rahoitusta järjestölähtöiselle kokemustoimintamallille, jossa toiminta saadaan
jalkautettua osaksi erikoissairaanhoitoa OLKA-toiminnan kautta.
Kokemustiedon merkitys palvelujen kehittämisessä on vahvistunut entisestään. Kentälle on muodostunut
uudenlaisia ja laaja-alaisia kokemustehtäviä. Kokemustoimintaverkosto pilotoi kahdella alueella päivitettyä
kokemustoimijoiden peruskoulutusohjelmaa, jolla vastataan paremmin kokemustoimijoiden uudenlaisiin
vaatimuksiin.
Kokemustoimijoiden kehittäjä-vaikuttaja-jatkokoulutus toteutettiin syksyllä Oulussa. Siihen osallistui noin
20 kokemustoimijaa eri järjestöistä.
Kokemustoimintaverkosto ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) jatkoivat kokemusosaamisen
käsitteistön määrittelyä. Työn tuloksista viestitettiin kokemustoiminnan kentälle Kansalaisareenan ja OLKAn
kanssa. Lisäksi kokemustoimintaverkosto teki ulkopuolisen tutkimuslaitoksen kanssa strategisen
tutkimuksen jäsenyhdistyksille toiminnan kehittämiseksi. Myös verkoston arviointityötä kehitettiin
itsearviointia lisäämällä ja seurantakyselyiden avulla.
Ohjausryhmien kehittämistä tuettiin alueellisella kehittämisrahalla, jota myönnettiin yhteensä 4 000 euroa.
Kehittämisrahalla järjestettiin alueellisia tapahtumia ja lisättiin toiminnan alueellista näkyvyyttä.

Järjestötoimiala
Elinvoimaiset yhdistykset
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Vuoden 2019 lopussa Reumaliiton jäsenyhdistyksiä oli 143. Jäsenten ja yhdistysten määrä on viime vuosina
laskenut. Syitä yhdistyksen purkautumiseen ovat usein toimijoiden korkea ikä, vaikeus löytää toiminnalle
uusia jatkajia ja se, että hallituksen jäsenet eivät juurikaan vaihdu.
Yhdistyskenttä on kuitenkin pääasiassa aktiivinen, ja jäsenmäärän lasku on valtaosin vain muutamien
henkilöiden luokkaa. Aikaisempien jäsentutkimusten mukaan jäsenyydet ovat pitkiä, joten luonnollinen
poistuma lienee ainakin osittain syynä jäsenten vähenemiseen.
Toisaalta Reumaliitossa on myös valtakunnallisia ja paikallisia jäsenyhdistyksiä, jotka ovat onnistuneet
kasvattamaan jäsenmääräänsä merkittävästi.
Reumaliitolla on kolmevuotinen strategia, jonka mukaisesti henkilökunta ja luottamusjohto kävivät 40
yhdistyksessä tasavuosivuosijuhlissa, yhdistystoiminnan tukemiskäynneillä tai kouluttamassa.

Eväitä yhdistysten toimintaan
Vuoden 2019 teema oli mieli ja minä. Reumaliiton järjestötiimin Facebook-sivuilla ja Reumaliiton kotisivuilla
julkaistiin koko vuoden ajan mielen hyvinvoinnin kuukausitehtäviä, jotka mukailivat Ikäinstituutin
mielipakkakorttien tehtäviä. Mielen hyvinvoinnin tehtävät sisälsivät pohdittavaksi ja kokeiltavaksi -osiot,
joissa keskityttiin muun muassa hyvän huomaamiseen, suhteiden vaalimiseen ja uuden oppimiseen.
Tehtäviä pystyi tekemään yksin tai yhdessä yhdistyksessä.
Hallituksen asettama yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä päivitti yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelman sekä suunnitteli työkaluja sen toteuttamiseksi.
Yhdistysten käsityö- ja askarteluryhmien toimintaa tuettiin julkaisemalla kuukausittain reumaystävällisiä
askarteluvinkkejä Reumaliiton järjestötiimin Facebook-sivulla ja Youtubessa.
Käsityöryhmän jäseniä houkuteltiin Helsinkiin Kässäfestareille, jotta he voisivat tavata toisiaan.
Reumaliitolla oli festareilla oma esittelypöytä, jossa oli mahdollisuus kokeilla kuivaneulahuovutusta.
Samalla esiteltiin Reumaliittoa ja reumayhdistyksiä. Kouvolan Reumayhdistys pääsi myös esittelemään
keppihevosen valmistamista ja yhdistyksen keppihevostoimintaa päälavalle.
Jäsenyhdistyksiä ohjeistettiin ilmoittamaan tietonsa verkossa olevaan Terveyskylän vertaistaloon, jotta
siellä vierailevat ihmiset löytäisivät mukaan yhdistysten toimintaan.
Myös jäsenyhdistysten puheenjohtajien mentorointia kokeiltiin. Osallistujien palaute oli arvokasta, ja sen
avulla toimintaa kehitettiin.

Alueellinen toiminta mahdollistaa yhdistysten yhteistyön
Aluetoimikunnilla on menossa neljäs kolmivuotinen toimikausi. Vuosittain järjestetään Tammitalkoot, joihin
aluetoimikuntien puheenjohtajat ja sihteerit kokoontuvat. Vuoden 2019 Tammitalkoissa ryhdyttiin
kehittämään alueellista toimintaa, jotta se vastaisi paremmin jäsenyhdistysten tarpeita.
Aluetoimikunnat järjestivät alueillaan 13 tapahtumaa, joihin osallistui 872 yhdistysten jäsentä. Toimikuntien
mukaan tapahtumat tukevat vapaaehtoisten jaksamista ja vuorovaikutusta. Aluetoimikuntaan kuuluvien
yhdistysten yhteistyö on tarjonnut myös vertaistukea.
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Aluetoimikunnissa koettiin, että alueellisen toiminnan kehittäminen kokonaisuudessaan on tarpeellista.
Toiminnan tarkoitus ja tehtävät, talous, aktiivitoimijoiden vähäinen määrä, aluetoimikuntien hallinto sekä
aluejako kaipaavat uudelleentarkastelua.

Rahoitusta yhdistystoimintaan
Vuonna 2019 Reumaliitto myönsi toiminta-avustusta 138 005 euroa. Perustoiminnan avustusta jaettiin
102 563 euroa 122 yhdistykselle ja kehittämistoiminnan avustusta 35 442 euroa 79 yhdistykselle.
Tulosten ja vaikutusten arviointi toteutettiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA)
ohjeiden mukaan.
Vuoden 2020 toiminta-avustuksia haettiin syksyllä 2019. Yhdistyksiä kannustettiin huomioimaan vuoden
2020 teema ”vapaaehtoisuus vahvistaa”. Hakijoita oli 122. Jatkossa avustusta voi hakea myös kuljetusten
järjestämiseen kerhoihin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin vaikeiden kulkuyhteyksien päässä asuville jäsenille ja
yhteistyöhön muiden reuma- ja tules-yhdistysten kanssa.
Pieni Ele -keräys toteutettiin sekä eduskunta- että EU-vaalien yhteydessä. Reumaliiton jäsenyhdistykset
olivat keräämässä 161 paikkakunnalla eduskuntavaaleissa ja 157 paikkakunnalla EU-vaaleissa. Yhteensä
tuotto yhdistyksille oli 86 760,99 euroa.

Jäsenyys kannattaa
Työ jäsenpolun kehittämiseksi ja selkiyttämiseksi jatkui. Jäsenasioiden hoitajat tarkastelivat polun keskeisiä
vaihteita koulutuksissa Tampereella ja Oulussa. Yhteensä 85 osallistujaa 55 yhdistyksestä tarjosi ajatuksia
siitä, miten voimme tukea ja vahvistaa jäsenistöä polun eri vaiheissa.
Polun keskeisiä vaiheita ovat tiedon saanti reumayhdistyksistä, liittyminen jäseneksi, tervetulleeksi
toivottaminen, toimintaan osallistuminen, uuden roolin tai luottamustehtävän ottaminen ja lopettaminen.
Uutta jäsenrekisteriä valmisteltiin. Rekisterin hankintaan osallistui liiton henkilökunnan lisäksi ulkopuolinen
konsultti ja jäsenrekisterin hoitajat kahdesta jäsenyhdistyksestä.
Uudeksi rekisteriksi valittiin Kilta, jota alettiin räätälöidä liiton ja yhdistysten tarpeita vastaaviksi. Kun uusi
rekisteri otetaan käyttöön, jäsenmaksut ryhdytään laskuttamaan keskitetysti. Jatkossa myös jäsenet voivat
hallinnoida omia tietojaan rekisterissä.

Koulutus innostaa ja uudistaa
Mielen hyvinvoinnin ohjaajakoulutus luotiin tukemaan mieli ja minä -vuositeemaa. Se pohjautuu
Ikäinstituutin Mielipakista elämänvoimaa -hankkeeseen.
Mielen hyvinvoinnin ohjaajat ovat vertaistoimijoita, jotka kartuttavat ikäihmisten mielen hyvinvointitaitoja
Ikäinstituutin kehittämillä työkaluilla luonnon virkistävää ja vahvistavaa voimaa hyödyntäen. Koulutuksissa
valmistui 15 uutta ohjaajaa reumayhdistyksistä eri puolilta Suomea. Tiina Hongisto esitteli Mielipakkia ja
sen materiaalia sekä mielen hyvinvoinnin ohjaajakoulutusta Eular-konferenssissa Madridissa.
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Yhdistystoimintaan liittyviä koulutuksia oli 25 ja tilaisuuksia 18 eri puolilla Suomea. Liiton toimintaa
esiteltiin myös yhteistyökumppanien tilaisuuksissa.
Tules-yhteyshenkilötoiminta päätettiin lopettaa, koska se ei vastannut alkuperäiseen tarpeeseen
mahdollistaa keskustelua sairausryhmittäin ja ohjata uusia ihmisiä yhdistyksiin. Tämän seurauksena
vertaistukijoiden koulutukset käynnistettiin uudelleen. Peruskursseja pidettiin kaksi. Lisäksi koulutetuille
vertaistukijoille järjestettiin vertaistukijapäivät Jyväskylässä.
Hallituskoulut on suunnattu yhdistysten hallituksille. Hallituskouluja toteutettiin kolme, ja ne kokosivat
yhteensä 61 hallituksen jäsentä 16 yhdistyksestä.
Palautteista ilmeni, että osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöön (arvosanan keskiarvo 4,3/5) ja
odotustensa täyttymiseen koulutuksessa (4,6/5). Osallistujat myös kokivat, että heidän valmiutensa toimia
hallituksessa paranivat (4,3 /5). Osallistujat arvostivat keskinäistä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa.
Samalla he kokivat saavansa toisilta tukea toimintaansa. Osallistujissa oli sekä hallitustyöskentelyn
konkareita että aloittelijoita, ja heistä jokainen kertoi saaneensa uusia ajatuksia ja näkökulmia
yhdistyksensä hallitustyöskentelyyn.
Ryhdistä yhdistystä verkkokurssi toteutettiin Opintokeskus Siviksen verkko-oppimisalustalla. Kurssille
osallistui 10 henkilöä eri yhdistyksistä.
Reumaliitto ja jäsenyhdistykset toteuttivat opintojaksoja ja vertaisopintoryhmiä Opintokeskus Siviksen
tuella. Opintojaksojen määrä on lisääntynyt, ja osallistujia niissä on ollut edellisvuotta enemmän. Myös tuki
erityisesti yhdistyksille on kasvanut.
Viime vuosina Reumaliiton jäsenyhdistykset ovat järjestäneet vertaisopintoryhmiä toiseksi eniten Siviksen
jäsenjärjestöistä. Järjestäjien määrä on pysynyt samana, mutta osallistujien määrä on vähän kasvanut. Sen
sijaan tuntimäärä ja sen myötä tuki on vähentynyt, tosin merkittävä ne ovat edelleen.

ReSurf kannusti nettiin
Vuonna 2019 ReSurf-hankkeen tulokset koottiin yhteen, ja niistä työstettiin loppuraportti. Alkuvuonna
pidettiin myös seitsemän kotisivukoulutusta jäsenyhdistyksille eri puolilla Suomea. Osallistujia oli yhteensä
58.
Syksyllä 2019 järjestettiin viisi digiaiheista videokoulutusta, jotka jaettiin hankkeen Facebook-sivuilla ja
kotisivuilla. Yhdistykset saivat hankkeelta tietotekniikkaa lainaksi nettiopastuksiin ja tukea kotisivujen ja
rekisterien käyttöön. Kolmetoista jäsenyhdistystä sai ensimmäiset kotisivunsa.
ReSurf -hankkeen tulokset vuosilta 2016–2019:
•
•
•
•
•
•

Joka mummi nettiin -toimintamalli yhdistyslähtöiseen matalan kynnyksen digiopastukseen
20 reumayhdistystä aloitti nettiopastuksen
70 reumayhdistystä loi yhdistykselleen kotisivut
Yli 100 koulutettua vapaaehtoista digiopastajaa yhdistyksiin
23 kotisivukoulutusta ja 21 nettiopastajien koulutusta
Nettiopastukseen koulutetut yhdistykset järjestivät 254 digiopastuksen tilaisuutta, joihin osallistui
2 185 ikääntyvää ihmistä
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Liikunta yhä suositumpaa
5 917 liikkujaa liikuntaryhmissä, 1 036 liikuntatapahtumissa | 369 liikuntaryhmää viikoittain | 340
liikuntaryhmien ohjaajaa, joista 173 liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia
Yhdeksän kymmenestä Reuma- ja tulesyhdistyksestä järjesti liikuntapalveluja. Niistä on tullut yhä
suosituimpia. Joka viides jäsen osallistui viikoittaisiin liikuntaryhmiin, joita oli yli sata enemmän kuin
edellisvuonna.
Koska ryhmiä ja liikkujia oli aiempaa enemmän, myös ohjaajia tarvittiin lisää. He olivat yhä useammin
liikuntavastaavia ja vertaisohjaajia. Ammattiohjaajia oli reilut kymmenen vähemmän kuin edellisvuonna.
Ryhmäliikunnasta suosituin oli edelleen vesiliikunta. Kuntosaliharjoittelu pysyi kakkosena, ja sen jälkeen
tulivat sali- ja tuolijumpat. Myös sosiaaliset pelit, kuten curling ja keilaus, innostivat liikkumaan.
Vesi- ja keppijumppaa esiteltiin myös Reuma-lehden liikunta-artikkeleissa, joita julkaistaan lehden joka
numerossa.
Liikuntatapahtumia järjestettiin kaksitoista, joista ylivoimaisesti suosituin oli valtakunnallinen Keltaisen
nauhan päivä. Siihen osallistui 620 liikkujaa.
Uutta oli Tinjan huoltamo -hanke, jolle Savonlinnan kansanterveyssäätiö myönsi 10 000 euron avustuksen
lokakuussa. Huoltamo kannusti ihmisiä uudenvuodenlupauksiin terveytensä, etenkin tuki- ja liikuntaelinten
kunnon, edistämiseksi. Se aloitti toimintansa uudenvuodenaattona 2019.
Liikuntaneuvonta puhelimitse ja verkossa oli aiempaa suositumpaa. Liikuntasuunnittelija vastasi lähes 200
kyselyyn esimerkiksi liikunnasta, tule-terveydestä ja yhdistysten liikunnasta.
Sen sijaan kiinnostus perinteisiä liikuntakoulutuksia kohtaan oli selkeässä laskussa. Koulutuksia oli neljä,
osallistujia 39. Jatkossa on mietittävä, millä keinoin yhdistysten liikuntaa on paras tukea.

Toimintaa lapsille ja nuorille
Vuoden 2019 suosituin tapahtuma oli Iloa elämään Oulussa. Koulutilojen sijasta se järjestettiin
Superparkissa, ja osallistujia oli 118. Uusi tapahtuma Hauskantai keräsi 106 osallistujaa Tampereen
Särkänniemeen äitienpäivänä.
Nuoria kiinnosti eniten Minä itse päivä, joka tarjosi tietoa ja vertaistukea. Päivä järjestettiin Tampereella, ja
osallistujia oli 31.
Nuortentoimikunnan nimi vaihtui Nurekatiimiksi. Sen jäsenet olivat aktiivisia sosiaalisessa mediassa.
Nurekan Instagram-sivu keräsi 673 seuraajaa ja Youtube-kanava 306 tilaajaa reilussa puolessa vuodessa.
Suosituinta Youtube-videota katsottiin 870 kertaa.
Reumaliitto oli mukana useissa yhteistyökumppanien toteuttamissa projekteissa, kuten Loikkapelisovelluksessa ja lastenreuman hoitopolussa.
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Lasten reumahoitoyksiköt tilasivat 200 ensitietopakettia, joita päivitetään vuosittain. Myös nuorten
ensitietoreppuja jaettiin tasaisesti. Palaute niistä oli pelkästään myönteistä.
Reumaliitto ja Parisuhdekeskus Kataja aloittivat Pari Asiaa -luentoillat pariskunnille, joiden perheessä on
sairautta. Ensimmäisiin iltoihin Espoossa ja Tampereella osallistui 20.

Hallinto ja talous
Reumaliitto on asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilökunnan osaaminen on keskeinen pääoma. Vuonna
2019 liitolla oli keskimäärin 21 työntekijää.

Hallitus ja tilintarkastajat
Reumaliiton hallitus piti 9 kokousta. Kokouksista kaksi oli sähköpostikokouksia. Valtuusto kokoontui kaksi
kertaa. Tilintarkastajan toimi Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Heidi Vierros.

Varainhankinta ja sponsoriyhteistyö
Merkittävimpiä tulonlähteitä olivat STEAn yleisavustus ja hankerahoitus. Noin 60 prosenttia
kokonaisbudjetista tuli näistä lähteistä. Lisäksi Reumaliitto saa tuloja omasta varainhankinnastaan sekä
sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoista.
Jäsenmaksutuotoilla on yhä tärkeä rooli rahoituksessa. Vuonna 2019 jäsenmaksu oli seitsemän euroa.
Yhteensä jäsenmaksuja kertyi 241 696 euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti Reumaliiton liikuntatoimintaa 51 000 eurolla. Lääkeyritykset
rahoittivat korvamerkittyjä palvelukonsepteja 81 000 eurolla. Nordisk kulturkontakt rahoitti 25 000 eurolla
pohjoismaista reumanuorten leiriä, jonka järjestelyistä päävastuu oli Reumaliitolla.

Reumaliiton talous ja tilikauden tulos
Reumaliitto on voittoa tavoittelematon järjestö. Reumaliiton tilikauden tulos oli lähellä budjetoitua 0 euron
tulosta. Tilikauden alijäämä on 26 175,02 euroa.

Reumaliiton hallinnoimat testamenttirahastot
Reumaliiton hallinnoimat testamenttilahjoituksilla perustetut Hugo Eklundin, Pirkko Handolinin ja Enni
Viian rahastot auttavat vähävaraisia ihmisiä kertaluonteisissa ja perustelluissa arjen tärkeissä hankinnoissa.
Rahastoryhmä käsitteli neljässä kokouksessaan vuoden aikana rahastoihin tulleita avustushakemuksia
yhteensä 54 kappaletta. Hakijoista 31 sai myönteisen avustuspäätöksen. Rahastot auttoivat reuma- sekä
muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia henkilöitä yhteensä 19 338 eurolla.
10

Taloutta kuvaavia lukuja
Suomen Reumaliitto ry 1.1.-31.12.2019
Kokonaistuotot

3 219 922,35 eur

Kokonaiskulut

– 3 199 493,06 eur

Tulos

20 429,29 eur

Poistot

– 11 559,90 eur

Sidottujen rahastojen muutos

– 35 044,41 eur

Tilikauden ylijäämä

– 26 175,02 eu

Tarkemmat tiedot vuoden 2019 taloudesta löytyvät tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Liite
Liitteenä Reumaliiton valtuuston, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä ansiomerkkien saajat.
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VALTUUSTO JA HALLITUS
Reumaliiton valtuuston varsinaiset jäsenet
2018–2020
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 2018–2020
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 2019
Toimitusjohtaja Ekroth Maria 11/19 asti,
järjestötoimen johtaja Rantanen Ulla, kehitysjohtaja
Hirvonen Jaana, talouspäällikkö Pyy Anni,
viestintäpäällikkö Laine Pia.

Ansiomerkit 2019
Kultaiset ansiomerkit (23 kpl)
Mustonen Seija, Mäkelä Hilkka, Määttä Iiris, Niskanen
Pirjo, Numminen Leena, Ohtamaa Aaro, Ojala Kaisu,
Paakinaho Sirkka, Peltomaa Pirkko, Pettersson Tom,
Pirttioja Pirkko, Puolitaival Jouko, Puolitaival Martti,
Puolitaival Mauno, Puolitaival Ritva, Pääkkönen
Maire, Pääkkönen Martti, Rahja Paula, Riipinen Maija,
Ruha Aune, Salmén Maija, Salminen Pirjo, Setälä
Risto.

Hopeiset ansiomerkit (27 kpl)
Erkkilä Tuulikki, Gustafsson Pirjo, Heinola Raili,
Heiskanen Seija, Joensuu Anneli, Jokitulppo Terttu,
Juusonen Sirkka, Karppinen Riitta, Karvonen Aira,
Kerttula Sisko, Ketola Kirsti, Kilpeläinen Anna-Liisa,
Kinnunen Helka, Koivukangas Kirsti Kaarina, Kokko
Soili, Komulainen Toini, Korpela Maija, Koskela Saija,
Kuortti-Lahdenpohja Virpi, Kyllönen Pentti, Käräjäoja
Esko, Lehtikangas Jari, Liikamaa Aino, Liikamaa Veijo,
Liimatta Eila, Mikkonen Veijo, Mustasaari Esko.

Pronssiset ansiomerkit (12 kpl)
Similä Aino, Syväjärvi Pentti, Tikkala Helena,
Tyrväinen Sirkka, Törmälä Eila, Vasara Taina,
Vehniäinen Helvi, Vesanen Maire, Viitala Silja Helena,
Viljanen Aila, Välitalo Inga, Ylipukki Aila.

JÄSENYHDISTYKSET
31.12.2019 reuma- ja tules-yhdistyksiä oli 143.

Akaan Reumayhdistys

Kuhmon Reumayhdistys

Rautjärven Seudun Reumayhdistys

Anjalankosken Reumayhdistys

Kuopion Reumayhdistys

Reumaföreningen Alma

Borgå Reumaförening-Porvoon Reumayhdistys

Kurikan Reumayhdistys

Reumaföreningen Dolores

Enon Tules

Kuusamon Reuma ja Tulesyhdistys

Riihimäen seudun reuma-tules

Kuusankosken Reumayhdistys

Rovaniemen Reumayhdistys

Kyröjärven Reuma ja Tules

Saarijärven Seudun Reumayhdistys

Kyrönmaan Reumayhdistys

Sallan Reuma- ja Tulesyhdistys

Kärsämäen Tules ja Reuma

Salon Reumayhdistys

Lahden Reumayhdistys

Savonlinnan Seudun Reumayhdistys

Laitilan Seudun Reuma- ja Tulesyhdistys

Seinäjoen Reumayhdistys

Lammin Seudun Reumayhdistys

SLE-yhdistys

Lappeenrannan Reumayhdistys

Someron Reumayhdistys

Lapuan Reumayhdistys

Suomen Reumanuoret

Lempäälän-Vesilahden Reumayhdistys

Suomen Sklerodermayhdistys

Lestijokiseudun Reumayhdistys

Suomen Tulesammattilaiset

Lieksan Reumayhdistys

Suomen Vaskuliittiyhdistys

Lohjan Reuma ja Tules

Suomussalmen Reumayhdistys

Loimaan Seudun Reumayhdistys

Suonenjoki-Rautalampi Tules

Iisalmen Reumayhdistys

Loviisan Reumayhdistys- Lovisa Reumaförening

Taivalkosken Reuma ja Tules

Imatran Reumayhdistys

MCTD-yhdistys

Inarin-Utsjoen Reumayhdistys

Mikkelin Seudun Reumayhdistys

Tervolan Reumayhdistys

Jalasjärven Reumayhdistys

Mouhijärven Reuma ja Tules

Janakkalan Reuma

Muhoksen Reumayhdistys

Joensuun Reumayhdistys

Mäntsälän Fibro ja Tules

Jokilaakson Reumayhdistys

Mäntsälän Reumayhdistys

Joutsan Seudun Reumayhdistys

Mäntyharjun Reumayhdistys

Jstadsnejdens Reumaförening-Pietarsaarenseudun Reumayhdistys

Mäntän Seudun Reumayhdistys

Juvan Reuma- ja Tulesyhdistys

Naantalin Seudun Reumayhdistys

Vaasan Reumayhdistys-Vasa Reumaförening

Nastolan Reumayhdistys

Valkeakosken Reumayhdistys

Nilsiän Tules

Valkealan Reumayhdistys

Nokian Reuma ja Tules

Vantaan Reumayhdistys

Nurmeksen Seudun Reumayhdistys

Vesannon Tules

Nurmijärven Reumayhdistys

Vihannin Reuma ja Tules

Närpes Reumaförening

Vihdin Reumayhdistys

Oriveden Reumayhdistys

Viitasaaren ja ympäristön Reumayhdistys

Oulun Reumayhdistys

Virtain Reumayhdistys

Outokummun Reumayhdistys

Vuolijoen Reumayhdistys

Paltamon Tules ja Reuma

Västra Nylands Reumaförening

Parkanon-Kihniön Reumayh.

Ylitornion Reuma ja Tules

Pellon Reuma

Ähtärinjärven Reumayhdistys

Perniön Seudun Reuma

Äänekosken Reumayhdistys

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

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
Kirkkonummen Reuma-Tules
Kittilän Reumayhdistys
Koillis-Lapin Reumayhdistys
Koillis-Savon Tules
Kokkolan Reumayhdistys
Korpilahden Reumayhdistys
Kotkan Reumayhdistys
Kouvolan Reumayhdistys
Kuhmoisten Reumayhdistys

Pieksämäen Seudun Reumayhdistys
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

Tampereen Reumayhdistys
Teuvan Seudun Reumayhdistys
Tornion Reuma
Turun seudun Reumayhdistys
Tuusulanjärven Reuma
Utajärven Reumayhdistys
Vaalan Reuma ja Tules
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