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1. Yleistä 
Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöelin, liiton 
tarkoituksena on luoda edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten (TULE) terveyden edistämiseksi jäsenyhteisöjensä 
valtakunnallisena yhteistyöelimenä.  Liitto toimii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi, 
tule-sairaiden ja -vammaisten henkilöiden hoitoon pääsyn helpottamiseksi, riittävien palvelujen saamiseksi 
sekä toimintakyvyn ja kunnon ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi.  

Liitto keskittyy toimialallaan tule-sairaiden ja -vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä 
heidän työ- ja liikkumisolojensa kehittämiseen. 

Jäsenyhteisöjen näkökulmia yhteen sovittaen ja yhteistoiminnassa syntyneellä tiedolla ja kokemuksella liitto 
vaikuttaa sekä yhteiskunnan päättäjiin, että yleiseen mielipiteeseen. 

Vuosi 2016 oli Suomen Tule ry:n neljästoista toimintavuosi. Toimintaa vuonna 2016 ohjasi vuosille 
2015-2019 laadittu strategia, jossa liitto painottaa toiminnassaan erityisesti Tule-ongelmien 
ennaltaehkäisyn merkitystä. Suomen Tule ry:n strategian mukaisesti liitto pyrki edistämään tule-
terveyttä ja vähentämään tule-ongelmia yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Toimintaa 
ohjaavina periaatteina eli arvoina toiminnassa näkyivät asiantuntemus, vaikuttavuus, osallistavuus 
sekä luotettavuus.  
 
Suomen Tule ry:n jäsenyhteisöinä vuoden 2016 lopulla oli 15 valtakunnallista tuki- ja liikunta-
elinterveyden organisaatiota, uusimpana jäsenenä Suomen Naprapaattiyhdistys ry. Liiton jäseninä 
ovat kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjä, joissa on yhteensä noin 60 000 
henkilöjäsentä tai toimijaa. Liiton toimintaa kehitetään jäsenyhteisöjen näkemysten mukaisesti. 
Liitolla on myös kuusi kannattajajäsentä. 
 
Vuonna 2016 liiton toiminta painottui RAY:n rahoittamaan Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille -
hankkeeseen vuosille 2016-2018. Osana hanketta aloitettiin Tule kuntoon, Seniori -luentokiertue 14 
paikkakunnalla.  Luentokiertue työllisti osallistuvia jäsenyhteisöjä ja Suomen Tule:a arviolta noin 7 
henkilötyökuukautta, tästä Suomen Tulen suunnittelijan työpanosta oli arviolta noin 6kk. Vuosi 2016 
oli hankkeen käynnistysvuosi. Suurimpana haasteena oli henkilöstövaje. Uusi toiminnanjohtaja 
rekrytoitiin keväällä ja hän aloitti työnsä 1.8.2016. Vuotta voi kuitenkin luonnehtia erittäin 
onnistuneeksi, sillä henkilöstövajeesta huolimatta kaikki tärkeimmät toiminnot päästiin aloittamaan 
jo vuonna 2016. Saavutetut tulokset eivät olisi olleet mahdollisia ilman jäsenyhteisöjen tarjoamaa 
tukea.  
 
Liiton taloudellisen pohjan muodostivat RAY:n avustus ja jäsenmaksut.  Toimintaa toteutettiin 
vuonna 2016 Raha-automaattiyhdistyksen osoittamien resurssien mukaisesti. 
 

2. Hallinto 
Liiton asioista päätetään varsinaisessa liittokokouksessa, joka kokoontuu vuosittain huhti-
toukokuun aikana. Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on liittokokouksen 
välinen aika, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kuitenkin kahden 
liittokokouksen välinen aika.  Vuonna 2016 erovuorossa oli puheenjohtajisto sekä hallituksen 
jäsenet. 



3 
 

Kokouksessa käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta 
ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille tilivelvollisille ja käsitellään muut kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyt 
asiat.   

 

2.1. Liittokokous 

Suomen Tule ry:n sääntömääräinen liittokokous pidettiin 23.5.2016 Scandic Hotel Simonkentän 
tiloissa. Kokoukseen osallistui 15 jäsenjärjestöjen valtuuttamaa edustajaa kymmenestä 
jäsenjärjestöstä. 
 
Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katriina Lahti Huoltoliitosta. Kokouksessa valittiin 
liiton hallitus vuodelle 2016-2017 sekä puheenjohtajisto vuosille 2016-2018. Liittokokous päätti 
pitää jäsenmaksut ennallaan vuonna 2017. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määräytyy 
jäsenyhteisön tai sen jäseninä olevien yhteisöjen henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhteisö, jonka 
henkilöjäsenmäärä on 5 000, maksaa jäsenmaksuna perusmaksun 250 €, sen jälkeen jokaista 
alkavaa 5 000 henkilöjäsentä kohti 250 €. Yhteisöjen jäsenmäärät tarkistetaan vuoden alussa 
ennen jäsenmaksujen laskuttamista. Kannattajajäsenillä on kiinteä vuosimaksu: yhteisöt ja 
säätiöt maksavat 1 000 €, yksityiset henkilöt 50 € vuodessa. 
 
Liittokokouksessa käydyn keskustelun pohjalta hallitus käynnisti Suomen Tulen 
sääntöuudistuksen.  

 
Liiton tilintarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Hannele Stenmark (entinen Korhonen), KHT varalla 
Hannu Riippi, KHT, ja Marko Tiilikainen, KHT varalla Juha Selänne, KHT. Kaikki tilintarkastajat ovat 
BDO Oy:stä. 
 

2.2. Hallitus 
Suomen Tule ry:n hallituksen valitsee vuosittain kokoontuva liittokokous. Hallituksen toimikausi 
on liittokokousten välinen aika.  
 

Liittokokoukseen 23.5.2016 asti liiton hallitus oli seuraava: 
Puheenjohtajisto 
puheenjohtaja: Anssi Kemppi, Invalidiliitto ry 
I varapuheenjohtaja: Sirkka-Liisa Karppi, Selkäliitto ry  
II varapuheenjohtaja: Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry 
 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
Leena Ristolainen, Invalidisäätiö Orton, varsinainen jäsen  
Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry, varajäsen 
  
Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos, varsinainen jäsen 
Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry, varajäsen 



4 
 

 
Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry, varsinainen jäsen 
Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry, varajäsen 
 
Sanna Pennanen, FYSI ry, varsinainen jäsen 
Anna-Liisa Tanninen, FYSI ry, varajäsen 
 
Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, varsinainen jäsen 
Auli Tynkkynen, Invalidiliitto ry, varajäsen 
 
Hannele Tverin, Huoltoliitto ry, varsinainen jäsen 
Katriina Lahti, Huoltoliitto ry, varajäsen 

 
Vuoden 2016 aikana (1.1.–23.5.2016) hallitus kokoontui kolme kertaa. 
 
Vuonna 2016 erovuorossa oli puheenjohtajisto sekä hallituksen jäsenet. Liittokokouksessa 
23.5.2016 tehtiin seuraavat hallituksen jäsenten valinnat: 

  
Puheenjohtajisto 
puheenjohtaja: Anssi Kemppi, 
I varapuheenjohtaja: Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry  
II varapuheenjohtaja: Katriina Lahti, Huoltoliitto ry 
 
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry, varsinainen jäsen  
Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry, varajäsen 
  
Hannele Tverin, Huoltoliitto ry, varsinainen jäsen 
Merja Avola, Suomen Naprapaattiyhdistys ry, varajäsen 
 
Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, varsinainen jäsen 
Laura Andersson, Invalidiliitto ry, varajäsen 
 
Leena Ristolainen, Invalidisäätiö ORTON, varsinainen jäsen 
Auli Tynkkynen, Invalidiliitto ry, varajäsen 
 
Jani Mikkonen, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, varsinainen jäsen 
Juho Hynninen, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, varajäsen 
 
Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry, varsinainen jäsen 
Linnea von Hedenberg, Selkäliitto ry, varajäsen 
 
Hanna Markkula, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, varsinainen jäsen 
Raija Keihänen-Ekstam, Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, varajäsen 
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Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos, varsinainen jäsen 
Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos, varajäsen 

 
Vuoden 2016 aikana (24.5.–31.12.2016) hallitus kokoontui viisi kertaa. Tämän hallituksen 
jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2017 liittokokouksessa. 
 

3. Toiminta 

Vuonna 2016 toiminta painottui jo aikaisempien vuosien toimintojen eteenpäin viemiseen ja niiden 
kehittämiseen sekä Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille -hankkeen toimintojen käynnistämiseen.  
 

Haasteita toimintojen käynnistämiseen toi vuoden vaihteessa pois 
lähteneen työntekijän puuttuminen. Toiminnanjohtajan rekrytointi 
aloitettiin helmikuussa. Hakemuksia toiminnanjohtajan paikkaan tuli 
50, joista rekrytointityöryhmä valitsi kuusi hakijaa haastatteluun. 
Hallitus valitsi uudeksi toiminnanjohtajaksi VTM Marja Kinnusen. 
Kinnunen työskenteli aiemmin Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta ja 
aloitti uudessa toimessaan Suomen Tule ry:ssä 1.8.2016. 
Keskeisimmät toiminnot vuonna 2016 olivat Kansallisen Tule-ohjelman 
(KTO) suunnittelun käynnistys, TULE kuntoon, seniori! -luentokiertueen 
käynnistäminen, tulessa.fi -sivuston kehittäminen, koti- ja ulkomaisen 
ja jäsenjärjestöjen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen. 
 
Kansalliseen Tule-ohjelmaan (KTO) pohjautuva toimenpide-

suunnitelma tuki- ja liikunta-elinterveyden yhteiskunnalliseen edistämiseen ja vaikuttamisen tueksi 
-työryhmän kokoaminen käynnistyi syksyllä 2016. Toiminnan tueksi teetetään valtakunnallinen 
kysely, jossa kartoitetaan kuntien ylimpien virkamiesten ja kuntapäättäjien näkemyksiä roolistaan 
tule-terveyden edistäjinä. Tämän toteuttamiseen saatiin lupa Raha-Automaattiyhdistykseltä 
loppuvuodesta 2016 ja kysely käynnistyy vuoden 2017 alkupuolella. 
 
 
3.1. Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille  
Vuonna 2016 käynnistyi Raha-Automaattiyhdistyksen myöntämä kohdennettu toiminta-avustus 
teemalla ”Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille”, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa ja keinoja tule-
terveyden edistämiseen väestölle, vaikuttajille ja terveysalan ammattilaisille. Vuoden aikana 
suunniteltiin toimintojen toteuttamistapoja ja käynnistettiin osatavoitteita, jotka jatkuvat 
seuraavina vuosina. 
 

3.1.1. Väestön tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen 
Vuoden 2016 aikana käynnistettiin väestölle suunnattu tule-terveyden edistämisen suunnittelu 
ja toteutus kohderyhminä lapset ja nuoret, nuoret aikuiset ja työikäiset sekä ikääntyvät.  
Väestöviestinnän tarkoituksena on lisätä ja vaikuttaa tule-tietoisuuteen, asenteisiin ja 
elintapoihin muun muassa luennoilla, sosiaalisen median kanavilla, tietoiskuilla ja verkkosivuilla. 

Suomen Tule ry:n uudeksi 
toiminnanjohtajaksi valittiin 
VTM Marja Kinnunen. 
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Toiminnot jatkuvat myös vuosina 2017-2018. 
 

Videotietoiskut (nuoret aikuiset 23-29 v.) 
Videotietoiskujen suunnittelu ja toteutus käynnistettiin syksyllä 2016 ja kaksi ensimmäistä 
tietoiskumaista videota valmistui joulukuussa 2016. Tietoiskut ovat suunnattu 23-29 -vuotiaille 
ja painottuvat istumisen tauottamiseen ja tupakoinnin lopettamiseen tule-terveyden 
näkökulmasta. Videotietoiskuissa oli mukana Turun Ammatti-korkeakoulun mediaopiskelijoita, 
jotka toteuttivat yhdessä suunnitellun arkiseen liikkumiseen, motivaatioon ja tule-vaivoihin 
paneutuvan taustakyselyn kohderyhmälle (34 vastaajaa). Suomen Tule antoi opiskelijoille 
työryhmän tutkimus- ja asiantuntijatietoon perustuvat raamit videoiden suunnitteluun ja 
opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat videot. Videot julkaistaan vuoden 2017 alussa. 
 
Yleisöluennot (50+) TULE kuntoon, seniori! 
Vuoden 2016 aikana yleisöluentojen sisältö suunniteltiin ja materiaalia uudistettiin yhdessä 
työryhmän ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Työryhmä kokoontui helmikuussa ja 
luentokiertueen nimeksi päätettiin TULE kuntoon, seniori!  Sisällöllisesti luento painottuu tuki- ja 
liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon ja antaa kohderyhmälle tietoa siitä, kuinka 
vaikuttaa omilla valinnoillaan omaan tuki- ja liikuntaelinterveyteensä sekä hoitaa jo olemassa 
olevia ongelmia.  
Luentojen tavoitteena on:   
1) Edistää ikääntyvien tule- terveyttä. 
2) Lisätä tietoa tule-sairauksien ennaltaehkäisystä. 
3) Lisätä ikääntyvien valmiuksia tule- terveyden ja -sairauksien itsehoitoon. 
4) Innostaa ikääntyviä huolehtimaan tuki- ja liikuntaelimistöstään.  
5) Tehdä ikääntyville tunnetuksi tule-järjestöjä ja niiden toimintaa.   
6) Edistää tule-toimijoiden välistä yhteistyötä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla. 
 
Luentoja järjestettiin syksyn 2016 aikana 14 paikkakunnalla ja niille osallistui yhteensä 1 406 
kuulijaa. Mukana yhteistyössä olivat Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Suomen Fysioterapia- ja 
kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry ja Selkäliitto ry sekä 
kyseisten yhteisöjen paikalliset jäsenyhdistykset. Yksi luennoista videoitiin suorana verkossa ja 
sitä katsoi reaaliajassa 100 katselijaa. Luento on katsottavissa verkossa Suomen Tule ry:n 
verkkosivuilta sekä Suomen Tulen Youtube-kanavalta. 

  

 

 
TULE kuntoon, seniori -luento Helsingissä 19.10.2016 Helsingin yliopistolla. Paikalliset tule-
yhdistykset olivat paikalla esittelemässä omaa toimintaansa. 
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3.1.2. Terveydenhuoltoon suunnattu tule-terveyden edistäminen 
Marraskuussa 2016 käynnistyi yhteistyö Suomen Sydänliiton ja Yksi Elämän Neuvokas perhe -
menetelmän kanssa joka on vahva vaikuttaja ja tuki- ja liikuntaelinterveysvaivojen 
ennaltaehkäisyssä. Suomen Tule ry:n Marja Kinnunen oli kouluttajana Yksi Elämän Neuvokas 
perheen koulutustilaisuudessa Lappeenrannassa, jossa käytettiin esimerkeissä tuki- ja 
liikuntaelinterveyden kannalta oleellisia asioita. Koulutukseen osallistui 30 terveydenhuollon 
ammattilaista, jotka työskentelevät äitiys- ja lastenneuvolassa tai kouluterveydenhuollossa.  
 
Vuoden 2016 syksyllä aloitettiin muun terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun toiminnan 
suunnittelu. Muut suunnitellut toiminnot käynnistyvät vuoden 2017 aikana ja niitä ovat muun 
muassa koulutusseminaarin järjestäminen, sekä mahdollisesti yleisesite tuki- ja 
liikuntaelinterveydestä ja itsehoidosta asiakastyön tueksi.  
 
3.1.3. Tule-terveyden edistäminen päättäjille  
Vuonna 2016 jatkettiin tulessa.fi -sivuston kehittämistä jäsenyhteisöjen edustajista koostuvan 
työryhmän kanssa ja päivitettiin tietoa tule-vaivoista ja sairauksista aiheutuvista kustannuksista. 
Sivustolle kerätään tietoa tuki- ja liikuntaelinterveydestä, ennaltaehkäisystä, yksilön ja 
ympäristön vaikuttamiskeinosta sekä linkkejä tule-terveyttä edistäviin sivustoihin, Käypä Hoito-
suositukset sekä lisäämällä videoita tule-terveydestä. Lisäksi päivitetään kustannustietoja liittyen 
tule-sairauksien sairaudenhoitokuluihin ja työkyvyttömyyseläketietoihin. Sivuston tunnetuksi 
tuomista tehostettiin ja vuoden aikana tehtiin päätös mainostaa sivustoa mobiilimarkkinoinnin 
keinoin. Tehostettu mainonta alkaa vuoden 2017 puolella Mainostoimisto Roudan välityksellä 
mobiilimarkkinointi Sanoma Oy:n verkkosivustoilla, jossa mainos ohjaa kiinnostuneet 
verkkosivustolle. 
 
3.1.4. Jäsenjärjestöjen ja muiden tahojen yhteistyön kehittäminen ja 
verkostoituminen 
Vuoden 2016 aikana tiedusteltiin sidosryhmien tarpeita ja toiveita tule-terveyden edistämiseksi 
ja verkostoyhteistyön kehittämiseksi. Tiedustelujen tuloksena aloitettiin yhteisen, keväällä 2017 
A-Lehtien kanssa yhteistyössä järjestettävän risteilyn suunnittelu- ja markkinointityöt. Risteilyn 
suunnitteluun ja toteutukseen ilmoittautuivat mukaan Suomen Tule ry:n lisäksi Huoltoliitto ry, 
Invalidiliitto ry, Suomen Luustoliitto ry ja Suomen Nivelyhdistys ry. Suomen Tulen 
jäsenjärjestöjen hallituksen jäsenille suunnattu ”Hyvä hallintotapa järjestössä” -koulutuksen 
suunnittelu käynnistyi syksyllä 2016. Tapahtuma pidetään SOSTE:ssa tammikuussa 2017.  

 
3.2. Jäsenyydet ja edustukset 

3.2.1. Jäsenyydet 
• Suomen Tule ry on Suomen Sosiaali ja terveys – SOSTE ry:n jäsen. 

 
3.2.2. Kotimaiset edustukset 
• Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n 

valtuuston varajäsen, edustajana puheenjohtaja Anssi Kemppi. 
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• THL:n koordinoima Kansallinen Lihavuus laskuun -työryhmä, toiminnanjohtaja Marja 
Kinnunen. 

• Neuvokas perhe -menetelmän ohjausryhmä, toiminnanjohtaja Marja Kinnunen. 
• Folkhälsanin koordinoiman DAGIS-tutkimuksen ohjausryhmä, toiminnanjohtaja Marja 

Kinnunen. 
 

3.2.2. Ulkomaiset edustukset 
• Suomen Tule ry:n edustajana Maailman tuki- ja liikuntaelinjärjestön Global Alliance for 

Musculoskeletal Health Suomen tule-lähettiläänä toimii ortopedi Esko Kaartinen (LKT). 
 
 
3.4. Kansainvälinen toiminta 

Suomen Tule ry käynnisti vuoden 2016 aikana myös 
verkostoitumisen kansainvälisiin tule-toimijoihin. Suomen Tule ry 
ehdotti maailman tuki- ja liikuntaelinverkostolle Global Alliance for 
Musculoskeletal Health:lle ortopedi Esko Kaartista (LKT) maailman 
tule-lähettilääksi (International ambassador). Kaartisen nimitys 
hyväksyttiin verkostossa marraskuussa. Tule-lähettilään arvonimen 
saa tunnustuksena vaikuttavasta työstä. Tule-lähettiläät edistävät 
omalta osaltaan tule-terveyttä kansainvälisen Tules-vuosi-
kymmenen (2010–2020) tavoitteiden mukaisesti. 
 
4. Jäsenet 
Vuoden 2016 lopussa Suomen Tule ry:n muodostivat 15 
jäsenyhteisöä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Invalidisäätiö ORTON, 
Selkäliitto ry, Suomen Fysiatriyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja 

kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen Naprapaattiyhdistys ry, Suomen 
Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen Osteopaattiliitto ry, Suomen Luustoliitto ry, 
Suomen Sjögrenin syndrooma - yhdistys ry, Työfysioterapeutit ry sekä Työterveyslaitos.  
Varsinaisten jäsenten lisäksi Suomen Tule ry:llä on kuusi henkilökannatusjäsentä. 
 
5. Viestintä 
Suomen Tule ry:n verkkosivuille (www.suomentule.fi) on koottu tietoa tule-terveydestä, 
jäsenjärjestöistä ja liiton toiminnasta. Vuonna 2016 sivuilla kävi 7 185 yksittäistä kävijää ja yksittäisiä 
sivuja katsottiin 24 729 kertaa. Vuonna 2016 avattiin syksyllä liiton oma Youtube-kanava, jolle 
tullaan viemään liiton omia videoita sekä linkittämään hyödyllisiä terveyttä edistäviä kanavia, 
sivuston yleisöluentoa on käynyt katsomassa 400 katsojaa, seuraajia on 2, Facebook-sivut (seuraajat 
268, tavoitettu 30 849) sekä Twitter-tili (twiitit 53, seuraajia 336).  
 
TULE kuntoon, seniori! -luentoja markkinoitiin eri tiedotuskanavilla, sanomalehti-ilmoituksilla ja 
luentokiertueen omilla Facebook-sivuilla (seuraajat 123, tavoitettu 3 741), jäsenjärjestöille ja 
sidosryhmille lähetetyillä uutiskirjeillä sekä käyttämällä e-Pressi.com -palvelua tiedottamiseen. 
Luentokiertuetta markkinoitiin myös sähköisessä mediassa mm. lehtien ja kaupunkien 
tapahtumakalentereissa. 

Global Alliance for 
Musculoskeletal Health Suomen-
lähettiläänä toimii ortopedi Esko 
Kaartinen. 
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Vuonna 2016 jatkettiin Tule-materiaalipankin- sivuston tulessa.fi -sivuston sisällön lisäämistä ja 
tietojen päivitystä. Niille on koottu tietoa tuki- ja liikuntaelinongelmista, niiden yleisyydestä, 
kustannuksista ja keinoja niiden vähentämisestä.  Sivustolla on vuoden 2016 aikana ollut 7 763 
yksittäistä kävijää. Yksittäisiä sivuja katsottiin 21 508 kertaa. 
 
Suomen Tule ry näkyi mediassa vuoden 2016 aikana. Toiminnanjohtaja Marja Kinnusta haastateltiin 
Mikkelin paikallisradioon TULE kuntoon -luentojen tiimoilta. Ylen Jenny ja läskimyytinmurtajat 
julkaisivat Marja Kinnusen kirjoittaman artikkelin, jota jaettiin myös samannimisellä Facebook 
sivustolla (tuolloin noin 15 000 seuraajaa). Myös Esko Kaartisen nimitys Kansainväliseksi Tule-
lähettilääksi huomioitiin radiohaastattelussa Yle puheessa.  
 
Vuoden 2015 aikana julkaistiin kaksi mediatiedotetta. 
Sisäinen viestintä – hallituksen kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu sähköpostitse ja 
puhelimitse ja kokoontumiset ovat mahdollistaneet suullisen tiedottamisen. 
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7. Riskitekijät ja tulevaisuuden arviointi 
 
Riskitekijöitä, uhkia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia on esitetty taulukossa 1.  
 

Sisäinen ympäristö 

vahvuudet 
- laaja jäsenkenttä 
- hyvä strategia 
- pienen organisaation ketteryys 
sisäisessä viestinnässä 
- henkilöstön osaaminen 
- hallituksen monialaisuus 
- rahoitustilanne hyvä vuoden 2017 
loppuun 
 

heikkoudet 
- käynnistyminen vienyt aikaa 
- jäsenkenttä alihyödynnetty  
- pieni toimija: hallinnointi ja 
juoksevien asioiden hoito vie aikaa 
asiantuntija- ja substanssityöltä  
- itse tehdessä kuluu aikaa opetteluun 
 

Ulkoinen ympäristö 

mahdollisuudet 
- laaja jäsenkenttä 
- tule-sairauksien näkymättömämpi 
asema muihin kansantauteihin 
nähden terveyden edistämisessä on 
mahdollisuus tehdä näkyvämpää 
työtä. 
- mahdollisuus entistä laajempaan 
jäsenistöön 
- muutokset rahoittajatahossa voi 
avata uusia mahdollisuuksia 
- SOTE:n tuomat muutokset 
 

uhat 
- Pienehkö omavaraisuus 
- haavoittuva organisaatio (esim. 
henkilöstömuutokset) 
- jäsenmuutokset 
- muutokset rahoittajatahossa voi 
aiheuttaa yllättäviäkin muutoksia 
- SOTE:n tuomat muutokset 

 
Taulukko 1. Riskitekijät, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet  
 
Suomen Tulen vahvuuksia on laaja jäsenkenttä ja jo olemassa oleva yhteistyö ja hyvä 
kommunikaatio-yhteys jäsenistön kanssa. Samanaikaisesti kuitenkaan jäsenkentän 
asiantuntemusta ei ole hyödynnetty aivan niin tehokkaasti kuin se olisi mahdollista liittyen tule-
asioihin muuttuvassa palvelurakenteessa (sote). Etenkin kokonaiskuvan kannalta on tärkeää, että 
vuonna 2017 koolle kutsuttavassa Tule-foorumissa hyväksytään Kansallisen tule-ohjelman 
tärkeimmät yhteiset tavoitteet, jotka myös ohjaavat Suomen Tulen toimintaa.  
 
Suomen Tule ry työllisti vuonna 2016 kaksi ihmistä, joista toinen aloitti 1.8.2016. Pienen 
organisaation etuja on mutkaton ja toimiva sisäinen viestintä. Samaan aikaan kuitenkin 
organisaation koko on heikkous ja aiheuttaa uhkia. Hallinnollisten asioiden hoitaminen ja 
koordinointi vievät aikaa asiantuntija-, kehittämis- ja vaikuttamistyöltä. Yhdistys on myös 
haavoittuvainen henkilöstömuutoksia ajatellen. Henkilöstömuutoksiin on varauduttu 
dokumentoimalla erilaiset työtehtävät sekä tehdyt työt mahdollisimman tarkasti yhteiselle 
verkkolevylle.  
 
Suomen Tulen omarahoitusosuus koostuu vain jäsenmaksuista (noin 6000e vuodessa). Henkilöstön 
pitäminen vaatii siis ulkopuolista rahoitusta. Tällä hetkellä STEA:n rahoituksen oletetaan jatkuvan 
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vuoden 2018 loppuun. Rahoitusta koskevaan uhkaan varaudutaan toiminnan huolellisella 
suunnittelulla. Koska jatkuvan toiminnan tarve on olemassa, yritetään saada yleisavustusta. Pienet 
resurssit suunnataan toiminnan kannalta merkityksellisiin ja toiminnan kannalta oleellisiin 
hankkeisiin. 
 
Tuntuman mukaisesti Suomen Tule ry:n nimi tiedetään tuki- ja liikuntaelinammattilaisten 
keskuudessa. Tunnettavuutta olisi kuitenkin hyvä nostaa ammattilaisten, vaikuttajien ja väestön 
keskuudessa. Tunnettavuutta on nostettu yleisöluentojen avulla ja toimimalla erilaisissa 
asiantuntijaryhmissä Suomen Tulen edustajana. Tunnettavuuden lisäämistä jatketaan 
rahoittajallekin lähetetyssä suunnitelman mukaisesti toimien. Tätä haastetta on kuitenkin syytä 
lisätä myös vuoden 2017 aikana.  
 
Muuttuvassa toimintaympäristössä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia, että tuki- ja 
liikuntaelinterveyden rooli toimintakyvyn mahdollistajana huomioidaan yhteiskunnassa. Sote-
muutokseen paneutumien on tärkeä asia; tule-sairauksien hoito siirtyy ratkaisuissa maakunnille, 
mutta terveyden edistämisen vastuu jää kunnille. Toimintakykyinen väestö on tuottava väestö, 
joten tule-terveyden ylläpitämisen ja tule-ongelmien ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää olla 
selvillä rakenteista ja vaikuttaa kaikille olennaisille tasoille. Tähän haasteeseen vastataan 
osallistumalla erilaisiin rakenneuudistusta käsitteleviin koulutuksiin ja seminaareihin sekä ennen 
kaikkea Kansallisella tule-ohjelmalla. Lisäksi vuoden 2016 lopussa aloitettiin suunnittelemaan 
kyselyä kuntien päättäjille ja eri hallinnon alojen virkamiehille. Kyselyllä kartoitetaan 
avainhenkilöiden näkemyksiä omasta roolista ja vastuusta tule-terveyden edistäjänä. Kyselyn 
tuloksia hyödynnetään verkostoitumis- ja vaikuttamistyössä.  
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