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Vuosi 2019 oli vaikuttamisen vuosi 
Vuosi 2019 oli liiton 17. toimintavuosi. Tule ry toimii yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa 
tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien 
ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi.  

Tule ry:n jäsenistö kasvoi kolmella uudella jäsenyhteisöllä; Kuntoutussäätiö, Fysioterapia-
alan Näkövammaiset ja Koulutettujen Hierojien liitto liittyivät vuoden aikana jäseniksemme. 
Jäsenistön kautta mukana on noin 55 000 toimijaa kansalais-, potilas- ja vammaisjärjestöjen, 
asiantuntijoiden ja ammattilaisten piiristä antaen erinomaiset mahdollisuudet edistää 
väestön tule-terveyttä. 

Liitto edistää päättäjien, vaikuttajien, väestön ja ammattilaisten tule-tietoutta yhteistyössä 17 
valtakunnallisen jäsenyhteisönsä kanssa. Toiminta keskittyi vaikuttamaan yleisen tule-
terveyden edistämiseen ja tule-ongelmien ennalta- ja uusimisen ehkäisemiseen. Toiminnan 
pääpaino oli yhteiskunnallisessa näkökulmassa ja olimme mukana vaikuttamassa vaalien 
alla monialaisen kuntoutuksen esiin nostamisessa. Tässä onnistuttiin järjestöjen yhteisien 
ponnistusten avulla ja uuteen hallitusohjelmaan kirjattiin poikkihallinnollinen 
kuntoutushanke, jonka toiminta käynnistyy keväällä 2020. 

 

 

Kuvassa Kansallisen Tule-ohjelman ohjausryhmä 2019. 

Toiminta 
Toimintaamme ohjasi vuosille 2015-2019 laadittu strategia, jossa liitto painottaa 
toiminnassaan erityisesti Tule-ongelmien ennaltaehkäisyn merkitystä.   

Tuki- ja liikuntaelinongelmat ja niistä syntyneet kustannukset ovat merkittävä kansan-
terveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Väestön ikääntyessä myös vaivat lisääntyvät 
ja pelkona onkin hillitsemätön kustannusten nousu.  Kansalaisten toiminta- 
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erittäin 
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ihmisten 

elämänlaadulle ja 
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kykyyn voidaan kuitenkin vaikuttaa merkittävästi mahdollistamalla toimintakykyä tukeva 
elinympäristö, hoito ja kuntoutus. Vuonna 2019 nostimme esille kuntien isoa roolia väestön 
tule-terveyden ja toimintakyvyn mahdollistajana.  

Vuonna 2019 liiton toiminnan painopisteitä olivat; 

• Vaikuttajille suunnattu tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen 
• Väestölle suunnattu tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen  
• Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen 
• Jäsenyhteisöjen ja muiden oleellisten tahojen yhteistyön hyödyntäminen ja kehittäminen  
       tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisessä 
• Viestinnän kehittäminen 

 

Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille -hanke 
Vuonna 2019 liiton toiminta painottui STEA:n rahoittamaan Tuki- ja liikuntaelinterveyttä 
kaikille -hankkeeseen vuosille 2016-2019. Toiminta keskittyi yleisen tule-terveyden 
edistämiseen ja tule-ongelmien ennalta- ja uusimisen ehkäisyyn. Toiminnan pääpaino oli 
yhteiskunnallisessa näkökulmassa ja viestinnässä. Toimenpiteitä kohdistettiin myös 
yksilöihin. Toiminta pohjautui tutkittuun tietoon ilmiöistä, niiden esiintyvyydestä ja niihin 
vaikuttamisesta sekä päivittyvään Kansalliseen Tule-Ohjelmaan. Toiminnassa huomioitiin 
vahvasti myös jäsenjärjestöjen tuoma kokemusasiantuntemus. 

Liiton verkkosivut osoitteessa https://suomentule.fi uusittiin ja ne julkistettiin toukokuussa. 
Tule ry:n ylläpitämä tulessa.fi -sivusto, josta löytyi tuki- ja liikuntaelinten sairauksista syntyviä 
kustannuksia kootusti ja keinoja niiden alentamiseen, siirrettiin liiton varsinaisten sivujen 
sisään päivitystyön helpottamiseksi. 

 

Vaikuttajille suunnattu tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen  
Vuoden aikana olimme vaikuttamassa toiminteisiin, jotka edistivät tuki- ja 
liikuntaelinterveyden tärkeyttä ja väestön toimintakyvyn merkityksellisyyttä yhteiskunnassa.  

Vuonna 2019 vaikuttajatoiminta keskittyi seuraaviin toiminteisiin: 

 Kansallisen Tule-ohjelman päivittäminen 
 Vaalivaikuttaminen tule-ongelmien kuntoutuksen ja kivunhoidon  
       huomioimiseksi 
 SuomiAreena  
 Päättäjätahoille suunnattujen materiaalien ja tiedon tuottaminen ja levittäminen  
 Social Impact of Pain (SIP) -toimintamalli 
 Kannanotot, lausuntopyynnöt, ja viestintä 
 

Kansallinen Tule-Ohjelma 
Kansallisen Tule-Ohjelman päivittäminen alkoi keväällä 2019 ja sen sisältöä muutetaan 
vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. Tule-ongelmien suuresta yhteiskunnallisesta 
merkityksestä huolimatta tule-terveyden edistäminen ja vaikuttaminen ovat hajautunutta ja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Tavoitimme 
vuoden 2019 

aikana yhteensä 
noin 32 000 

vaikuttajaa eri 
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vähäistä. Työtä pitäisi saada paremmin koordinoiduksi ja yhtenäisemmäksi. 

Kansallisen Tule-Ohjelman ohjausryhmä (20 henkilöä) kokoontui ensimmäisen kerran 
5.2.2019. Ohjausryhmä linjasi tavoitteeksi saada toimintakykyyn liittyvä kirjaus seuraavaan 
hallitusohjelmaan.  

Kansallisen Tule-ohjelman päätavoitteiksi nostettiin seuraavat asiasisällöt ja tavoitteet 
vuosille 2020-2025: 

1. Tule-tietoisuus on levinnyt väestön ja päättäjien keskuudessa 
2. Tunnistetaan arjen paikat puuttua vauvasta vaariin (päivähoidosta hoitolaitoksiin) 
1. Tule-terveyden edistäminen on otettu huomioon yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. 
       Maakunnat ja kunnat ovat ottaneet tule-terveyden osaksi terveyden edistämistä ja se  
       on sisällytetty strategioihin ja näkyy tuloskorteissa ja talousarvioissa. Seuranta  
       prosessi- ja tulosindikaattorit.  
3. Oikea-aikainen ja riittävä hoito ja kuntoutus 
4. Ymmärretään sekundääriprevention tärkeys 
5. Kohtaaminen, yksilöllisten voimavarojen tukeminen ja voimaannuttaminen; työkaluja      
      ammattilaisille. Ei noseboa ruokkivaa viestintää. 
6. Järjestöjen rooli tule-terveyden edistäjänä tunnistetaan. 

Kansallisen Tule-ohjelman ohjausryhmän jäsenet 2019-2020: 

Karppinen, Jaro Puheenjohtaja Työterveyslaitos, Oulun 
yliopisto 

Avola, Merja naprapaatti Suomen Naprapaattiyhdistys 

Essayah, Sari kansanedustaja Suomen Eduskunta 

Holm, Ansa toiminnanjohtaja Suomen Luustoliitto 

Kamppila, Laura Lee puheenjohtaja Suomen Osteopaattiliitto 

Kauhaniemi, Mari toiminnanjohtaja Suomen Nivelyhdistys 

Koivumäki, Terhi kehittämispäällikkö Suomen Sydänliitto 

Kuitunen, Soile toiminnanjohtaja Kuntoutussäätiö 

Livsson, Matleena erityisasiantuntija Olympiakomitea 

Mikkonen, Jani hallituksen jäsen Suomen Kiropraktikkoliitto 

Mäki, Päivi kehittämispäällikkö THL 

Rinne, Marjo puheenjohtaja Selkäliitto 

Rytkönen, Säde hyvinvointikoordinaattori Kuopion kaupunki 

Saksanen, Riitta Sote-politiikan asiantuntija Invalidiliitto 

Utecht, Mikko puheenjohtaja Suomen Kuntoutusyrittäjät 

Pelto-Vasenius, Kia fysiatrian erikoislääkäri Suomen Fysiatriyhdistys 

Miranda, Helena LKT, työterveyden dosentti Suomen Kivuntutkimusyhdistys 

Sarkomaa, Sari kansanedustaja Suomen Eduskunta 

Tervahauta, Markku pääjohtaja THL 
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Ohjelman seuraava versio julkaistaan vuoden 2020 aikana pidettävässä päättäjä-
seminaarissa. Ohjelmaa päivitetään vastaamaan vallitsevaa tarvetta säännöllisesti. 
 

Vaalivaikuttaminen  
Keväällä maassamme järjestettiin kahdet vaalit, joissa olimme mukana vaikuttamassa 
monialaisen kuntoutuksen asian eteenpäin viemisessä. Teimme yhteistyössä 
Kuntoutussäätiön ja Suomen Kuntoutusyrittäjien kanssa vallivaikuttamisen tueksi 
Vaalivetoomuksen, jolla haastoimme päättäjät keskustelemaan kuntoutuksen hyödyistä. 
Vetoomuksen tavoitteena oli antaa tietoa eri kustannusvaikuttavuuksien merkityksestä ja 
kuinka kuntoutus tulisi nähdä hyvinvointia ja toimintakykyä lisäävänä toimintana, joka 
hyödyttää yhteiskuntaa sairauksien aiheuttamien kustannuksien alentuessa. 

Yhteinen vaikuttamistoiminta kuntoutuksen tärkeydestä sai paljon huomiota ja uuteen 
hallitusohjelmaan kirjattiin poikkihallinnollinen kuntoutushanke, tämän mahdollisti useiden 
järjestöjen yhteinen vaikuttamistoiminta vaalien alla asian huomioimiseksi. 

Tavoitimme markkinoinnilla yhteensä 20 600 eri alojen vaikuttajaa (kansanedustajia, 
puolue-edustajia, kansanedustajaehdokkaita, kuntien päättäjiä, sote-päättäjiä, 
maakuntapäättäjiä ja ylimpiä virkamiehiä). 

 

”Kuntoutus rakentaa hyvinvoivaa Suomea” -aamiaistilaisuus 
Kuntoutuvetoomus julkistettiin 6.3.2019 järjestetyssä ”Kuntoutus rakentaa hyvinvoivaa 
Suomea” tilaisuudessa, joka oli suunnattu kansanedustajaehdokkaille, puolueille ja 
median edustajille. Järjestimme sen yhdessä Suomen Kuntoutusyrittäjien ja 
Kuntoutussäätiön kanssa ja yhteistyössä mukana olivat myös Suomen Luustoliitto, 
KUVE-Kuntoutusverkosto ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE.  

Tilaisuudessa keskustelemassa ja Kuntoutusvetoomuksen vastaanottaneet 
kansanedustajat Tuula Haatainen (SDP), Juha Rehula (Keskusta) ja Sari Sarkomaa  
(Kokoomus) olivat yksimielisiä siitä, että kuntoutus pitää kirjata hallitusohjelmaan ja sen 
ympärille tulee muodostaa laajapohjainen ja moninäkökulmainen kärki- tai strateginen 
hanke. 

Vasankari, Tommi johtaja UKK-Instituutti 

Kinnunen, Marja toiminnanjohtaja Tule ry:n edustaja 

 

 

 

Aamiaistilaisuus 
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• 2 300  
päättäjää,  
vaaliehdo-
kasta ja  
puolueiden  
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sähköisesti

• 1 500
median  
edustajaa

Tallennetta 
katsonut

68

Webinaaria katsoi

200

Tilaisuuteen 
osallistui

58
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”Miten turvata kansallisesti kivunhoito ja kuntoutus?” -keskustelutilaisuus  

Kroonisen kivun hintalappu on kova. Kipu maksaa vuosittain 2-3  % bruttokansantuotteesta. 
Pelkästään tule-ongelmien vuoksi Kela korvaa noin 4,7 miljoonaa sairauslomapäivää, eli 
noin 14 000 henkilötyövuotta. Järjestimme 
kansanedustajaehdokkaille aiheesta 
keskustelutilaisuuden Suomen Kipu ry:n ja 
Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen kanssa 
yhteistyössä keskustelutilaisuuden, jossa 
ehdokkaat vastasivat järjestäjien esittämiin 
haasteisiin ja toivat esille päättäjien keinoja, 
joilla kivunhoitoa voitaisiin parantaa. 
Tilaisuus järjestettiin Pikku-parlamentin 
Kansalais-infossa perjantaina 29.3.2019, ja 
se oli kaikille avoin. 

Tilaisuuden vetäjänä toimi Liisa Jutila (Pain 
Alliance Europe & Kipu ry) ja keskustelemassa tilaisuudessa olivat LT Helena Miranda, 
kansanedustaja Sari Sarkomaa (Kokoomus), lääkäri Reetta Vanhanen (Vihreät), ylilääkäri 
Tiina Tasmuth (Keskusta), Mika Nummenpalo (LiikeNyt), kaupunginvaltuutettu Outi Alanen 
(Vasemmistoliitto) ja sairaanhoitaja Johanna Värmälä (SDP). Euroopan terveiset toi 
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, joka painotti avauspuheenvuorossaan Euroopan 
tarvitsevan yhteisen ohjelman sekä yhteiset suositukset kivunhoidon parantamiseksi ja kivun 
kanssa työelämässä pärjäämisen lisäämiseksi. Tämä vaatii myös yhteisiä mittareita ja lisää 
koulutusta. 

 

Muu vaikuttajatoiminta  
SuomiAreena 
Tule ry järjesti yhteistyössä Suomen Fysioterapeuttien ja Suomen Toimintaterapeuttiliiton 
kanssa tunnin keskustelutilaisuuden aiheesta ”Koululaisten toimintakyvyssä tikittää 
aikapommi - ei jätetä opettajia yksin” SuomiAreenalla perjantaina 19.7.2019. Aiheesta 
keskustelemassa oli vuoden opettajaksi valittu luokanopettaja Maarit Korhonen, Espoon 
kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord ja Riihimäen seudun 
terveyskeskuksen kuntayhtymän lasten fysioterapeutti Sirkka Ruokonen. 

Tilaisuudessa keskusteltiin, miksi kuntien kannattaisi panostaa lasten toimintakyvyn 
ongelmien ratkaisemiseen, miten tulevaisuuden toimintakykyä voidaan luoda jo lasten  

 

 Keskustelutilaisuus on katsottavissa: https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-
33001006007/pitaako-olla-huolissaan-kuka-parjaa-ja-milla-osaamisella-1112904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuomiAreena 
19.7.2019 

 

 

 

 

 

 

Tilaisuuteen 
osallistui

n. 100

 Tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlycN_R1HMI1TcpyB4fyyOCfFnr-dt_3 

https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-33001006007/pitaako-olla-huolissaan-kuka-parjaa-ja-milla-osaamisella-1112904
https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-33001006007/pitaako-olla-huolissaan-kuka-parjaa-ja-milla-osaamisella-1112904
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arjessa ja mitä annettavaa kuntoutuksen asiantuntijoilla on koululaisten syrjäytymisen 
ehkäisytyössä. Fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien hyödyntäminen koululaisten 
arjessa olisi toimiva keino tähän. Kivun yhteiskunnallinen vaikutus -seminaari 28.-
29.11.2019  
Suomen Societal Impact of Pain eli SIP-toimintamalli käynnistettiin kansainvälisellä SIP-
tapahtumalla 28.-29.11.2019 Helsingissä. Tilaisuutta markkinoitiin 1 200:lle eri alojen 
asiantuntijoille, päättäjille ja median edustajille. Tilaisuudessa puhumassa olivat mm. 
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, professori Tea Lallukka sekä professori Jaro 
Karppinen. Mukana oli myös kansainvälisiä SIP-toimijoita mm. professori Thomas R. Tölle 
European Pain Federation Saksa, professori Jordi Miró Universitat Rovira i Virgili Espanja 
ja Gudula Petersen Grünenthal Saksa. Tilaisuus oli englanninkielinen ja se lähetettiin myös 
live-striimauksena.  
 
  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Kaavio. Pyysimme osallistujilta palautetta seminaarista.  
Palautteeseen vastasi 24 % (16) seminaariin osallistuneista. 
 

 
 
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun tapaaminen 
Tule ry tapasi yhdessä Suomen Kuntoutusyrittäjien ja Kuntoutussäätiön kanssa Perhe- ja 
peruspalveluministeri Krista Kiurun syyskuussa.  

Tapaamisen aiheena oli varmistaa, että SOTE:ssa huomioidaan oikea-aikaisen 
kuntoutuksen merkitys työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tilaisuudessa luovutettiin 
yhteinen vetoomus asiasta ja ministeri Kiuru lupasi viedä asiaa eteenpäin. 

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman lausuntopyyntö 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen 
sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun yksilöllisiin 
tarpeisiin. Se nivoutuu yhteen sote-rakenneuudistuksen kansallisen ja alueellisen 
valmistelun kanssa. Maakunnittaiset kehittämis- ja käyttöönottohankkeet ovat olennainen 
osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Annoimme syksyllä lausunnon Sote-
keskusten riittävien resurssien turvaamisesta STM:N Tulevaisuuden Sote-keskuksia 
koskevaan lausuntopyyntöön, jossa painotimme hallitusohjelman kirjauksen painopisteen 

Seminaarin sisältö 
oli hyvin 

suunniteltu

93 %

Seminaarista sai 
tarpeellista tietoa

94 %

Puheenvuorojen 
kesto oli sopiva

87 %

Ajatustenvaihto 
muiden osallistujien 
kanssa oli antoisaa

73 %

Seminaarin 
palautetta

SIP-seminaari  
28-29.11.2019 
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Suomen Eduskunta 
2019. 
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30
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siirtämistä korjaavasta ennaltaehkäisevään terveyden edistämiseen ja muistutimme ettei 
tavoite sote-kustannusten nousun hillitsemisestä ei voi onnistua ilman merkittäviä muutoksia 
hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen vahvistamiseksi. Korostimme myös, etteivät 
tulevaisuuden sote-keskuskokeilut voi onnistua ilman moniammatillista ja tutkimusnäyttöön 
perustuvin menetelmin toteutettua elintapaohjausta ja -kannustamista niin promootion, 
primaari- kuin sekundaariprevention näkökulmasta. Järjestöjen sisällyttäminen näihin 
palvelukokonaisuuksiin tarjoaa kustannustehokkaita ratkaisuja. 

 
Kuntapäättäjät 
Verkkosivuille tuotettiin aineistoa tule-terveyttä edistävien päätöksien tueksi kokoamalla 
tietoa tule-ongelmien yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä kuntien käyttöön, 
johon lisättiin tietoa vaikuttamiskeinoista, kuinka kunta mahdollistaa toiminnoillaan tule-
terveyttä tukevia valintoja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. 

  

Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
on tärkeää työtä ja siihen tarvitaan kaikkien kunnan toimialojen osaamista. Vuosittaiset 
useista tietolähteistä koottujen tilastotietojen päivittämistä jatkettiin ja ne siirrettiin liiton 
varsinaisten sivujen alle. Aineistojen päivitystä sivuille jatketaan vuoden 2020 aikana ja niitä 
päivitetään aktiivisesti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sivu 08  Toiminta 
   

 

 
Tiedä ja Toimi -kortti kuntapäättäjille 
Kuntapäättäjille suunnattu Tiedä ja Toimi -kortti valmistui vuoden aikana Tule ry:n ja THL:n 
yhteistyönä. Kortti antaa tietoa, kuinka kunnat voivat toimia parhaiten omassa 
toimintaympäristössään niin, että se tukee kuntalaisten tule-terveyden ja toimintakyvyn 
edistämistä. Materiaalissa nostetaan esiin, miksi tule-terveyden tukeminen on kunnissa 
tärkeää. Kortti julkaistiin THL:n ja Tule ry:n sivuilla lokakuussa. 

 

Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen väestölle 
Vuoden 2019 aikana jatkettiin väestölle suunnattua toimintaa lisäämällä tietoa, keinoja ja 
tukea tuki- ja liikuntaelinterveyttä tukeviin valintoihin ja elintapoihin. Väestölle suunnatun 
toiminnan tarkoituksena on lisätä ja vaikuttaa tule-tietoisuuteen, asenteisiin ja elintapoihin.  
 
Tuki- ja liikuntaelinongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn suunnattu TULE kuntoon -
luentokiertue päättyi vuoden 2019 lopulla, jäsenjärjestöjen paikallisyhdistysten mielenkiinto 
niiden järjestämiseen on hiipunut ja kävijämäärät luennoilla on laskeneet tasaisesti 
viimeisten vuosien aikana. 
 
UKK-Instituutti julkaisi syksyllä 2019 Liikkumisen suositukset. Tule ry:stä pyydettiin 
kommentteja toukokuussa. Kommentit huomioitiin uusissa suosituksissa.  
 
Vuonna 2019 väestölle suunnattu toiminta keskittyi seuraaviin toiminteisiin: 

 TULE kuntoon -yleisöluennot 
 Motivointikortti -sarja 
 Videot 
 Artikkelit  
 Viestintä  

TULE kuntoon -luennot  

 

 

 

 

 

 

 

”Tiedä ja toimi -
korttia jaettiin 
Kuntalehden  

7 800 lukijalle.” 

 

 

”Tavoitimme 
väestöstä noin  

170 000 ihmistä 
 vuoden 2019 

aikana eri 
toiminteiden 

kautta” 

 

 

 

 

 

 

 

 Kortin voi ladata sähköisenä osoitteesta 
https://www.julkari.fi/handle/10024/138653 

 Korttia on ladattu sähköisenä 90 kertaa   

 

 

 
 
 

Kuntapäättäjille suunnattu aineisto löytyy osoitteesta 
 Yhteiskunta: https://suomentule.fi/elinvoimainen-kunta/ 
 Tule-kustannukset: https://suomentule.fi/tule-kustannukset/ 

Kuntavideot on nähtävillä (2018) 
 Yhteiskunnan selkärangasta on pidettävä huolta (katsottu 365 kertaa) 

https://www.youtube.com/watch?v=ImsbFsDwXXA 
 Elinvoimainen kunta (katsottu 210 kertaa) 

https://www.youtube.com/watch?v=faAguFYyczs&t=7s 
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TULE kuntoon -luentokiertueen viimeinen vuosi käynnistyi helmikuussa Lieksasta 4.2.2019. 
Luentoja on järjestetty vuodesta 2011 ensin Vastaisku Vaivoille -luentoina, jonka jälkeen nimi 
muutettiin vuoden 2016 alusta TULE kuntoon -luennoiksi. Luennot ovat olleet suosittuja,  
mutta viimeisten vuosien aikana on jäsenyhdistysten into järjestämiseen hiipunut sekä 
kävijämäärät luennoilla ovat laskeneet, näin ollen liiton hallitus päätti, että luennot jäävät 
toistaiseksi tauolle. 
 
Vuoden aikana luentoja järjestettiin yhteensä 23 seuraavilla paikkakunnilla; Lieksa, Akaa, 
Savitaipale, Ylöjärvi, Pori, Kuopio, Rautjärvi, Hankasalmi, Porvoo, Lohtaja, Rahkonen, 
Kauhava, Kokkola, Lohja, Posio, Joensuu, Kouvola, Savonlinna, Uusikaupunki, Seinäjoki, 
Vaasa, Rautavaara sekä Iisalmi. Kuusi paikkakuntaa oli sellaisia, joissa luentoa ei ole 
aikaisemmin järjestetty. Luentoja markkinoitiin jäsenjärjestöjen kautta, paikallislehdissä, 
seinäilmoitusten kautta paikkakunnilla, sähköisissä kanavissa ja paikallisyhdistysten omien 
kanavien kautta.  
 
Yhteistyössä oli mukana vuoden aikana Akaan Eläkeläisten yhdistys, jonka tiloissa 
järjestettiin Akaalla luento yhteistyössä Suomen Nivelyhdistyksen kanssa sekä Kokkolan 
Voimaa Vanhuuteen -hanke, jonka juhlakiertueella järjestettiin elokuussa kolme 
tietoiskumaista TULE kuntoon -luentoa Lohtajalla, Rahkosissa ja Kokkolassa. 
 
Luennoilta on kerätty palautetta osallistujilta ja niitä palautettiin kahdeksaltatoista (18) 
paikkakunnalta, palautteita toimitettu takaisin Akaan, Hankasalmen, Porvoon ja 
Uudenkaupungin luennoilta. Palautteen palauttaneilla paikkakunnilla kävi yhteensä 1506 
(1641) kuulijaa joista 789 antoi palautetta, vastausprosentin ollessa 52 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastaajista 66 % (N=517) ilmoitti, että hänellä on jo todettu jokin tule-sairaus tai  
-ongelma. Jopa 76 % (N=597) ilmoitti kärsineensä tuki- ja liikuntaelinongelmista 
aiheutuneista kivuista viimeisen vuoden aikana ja 51 % (N=397) kertoi niistä aiheutuneen 
kivun heikentäneen elämänlaatua ja haitanneen arkielämässä suoriutumista. 
 
Tietoa tule-ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon ilmoitti saaneensa 91 % (N=708), intoa itsensä 
hoitamiseen 86 % (N=670) ja luentovihkossa olevaa itsearviointiosuutta arvioi 
hyödyntävänsä 71 % (N=549) kysymyksiin vastanneista.  

TULE kuntoon -
luennot 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luennoilla 
kuulijoita

1 641

Luentoja pidettin

23

Järjestävinä 
tahoina

44  
paikallisyhdistystä

Yhteistyössä 
mukana

7 
jäsenjärjestöä

Naisia
78 %

Miehiä 
20 %

20-63 -vuotiaita
17 %

64-84 -vuotiaita
79  %

Luennoilla 
kävijöistä



Sivu 10  Toiminta 
   

 

 

  
 
Mukana järjestämässä luentoa paikkakunnilla olivat jäsenjärjestön paikallisyhdistykset. 
Vuoden aikana eri paikkakunnilla oli 44 paikallisyhdistystä, joista palautekyselyyn vastasi 14, 
vastausprosentin ollessa 32 %. 
 
Vastanneista luennon järjestelyistä saatiin omalta kattojärjestöltä sekä Tule ry:ltä. 
Paikallinen yhteistyö muiden tule-yhdistysten kanssa sujui 78 % (N=7) hyvin ja 75 % (N=6) 
uskoi yhteistyön jatkuvan myös muissa asioissa. 
 
Ohjevideot alakouluikäisille 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden Sonja Virran ja 
Johanna Ylösen opinnäytetyönä tehdyt ”Opiskeluasennon vaihtelevuuden ja fyysisen 
aktiivisuuden tukeminen alakoulussa” – ohjevideot koulutyöhön julkaistiin kesäkuussa. 
Videoita tuotettiin viisi kappaletta; istuinten käyttö koulutyöskentelyssä, asennon vaihtelu 
koulutuntien aikana, asento pulpetissa ja tabletin ja tietokoneen käyttö ja istumisen 
tauottaminen ja taukoliikunta. 

Kuinka edistän  
tule-terveyttäni? 

 Videot löytyvät liiton Youtube-kanavalta osoitteesta 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlycN_R1HMKGxTROWx1NykPXk0
itUF3E  

 Videoita on vuoden loppuun mennessä katsottu 428 kertaa. 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoidan kipuja
71  %

Vähennän 
paikallaanoloa

71 %

Syön 
terveellisemmin 

61 %

Vältän stressiä
61 %

Lisään 
liikuntaa

58 %

Tutustun tule-
järjestöjen toimintaan

48  %

Käyn lääkärillä tai 
fysioterapeutilla

42  %

Muutan kotiympäristön 
turvallisemmaksi

37 %

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlycN_R1HMKGxTROWx1NykPXk0itUF3E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlycN_R1HMKGxTROWx1NykPXk0itUF3E
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Motivointikortti elintapamuutoksen tueksi  
Vuonna 2018 aloitettiin Pilvikki Absetz:n tuottaman Keinoja elämäntapamuutoksen tueksi -
materiaalin pohjalta työstämään motivointikortti -sarjaa elämän-tapamuutoksen tueksi. Kortit 
levitettiin jäsenistölle ja niitä on käytetty mm. Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä Tule-Apu 
hankeen myötä perustetuissa vertaisryhmissä. Motivointi-korttien työstämistä jatkettiin 
vuoden 2019 aikana jäsenjärjestöiltä saadun palautteen perusteella. Uudet versiot 
julkaistaan vuoden 2020 aikana. Tämä tukee samasta työkalupakista työstettävän 
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettua ohjeistusta. 
 
Motivointikorttien aiheina ovat; liikunta, ravinto, uni ja rentoutuminen, stressi ja sen hallinta, 
kipu ja kivun hallinta, tupakointi ja alkoholi. 
 
Maailmanlaajuinen tule-toimintaviikko 12-20.10.2019 
Vuosittain vietettävää maailmanlaajuista tule-toimintaviikkoa vietetään vuosittain 12.-
20.10.2019. Viikon aikana vietetään maailmanlaajuisesti 12.10. reumapäivää, 16.10. 
selkäpäivää, 17.10. trauma-päivää, 19.10. lasten ja nuorten tule-päivää ja  
20.10. luustopäivää. Tule-järjestöillä on omat teemaviikot, joiden aikana he järjestävät 
jäsenyhdistyksien kanssa ympäri Suomea tapahtumia. 
 

 
 

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu tuki- ja 
liikuntaelinterveyden edistäminen 
Vuoden 2019 aikana terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu toiminta painottui 
ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa tekeviin ammattilaisiin. Perus- ja työterveyshuollon 
parissa työskenteleville järjestettiin aiheista yksi kokopäivän seminaari työikäisten tule-
terveyden tukemisesta terveydenhuollossa sekä lasten tuki- ja liikuntaterveyden 
edistämiseen liittyvä puolipäiväinen seminaari. ja tukea tuki- ja liikuntaelinterveyttä tukevien 
valintojen ja elintapojen tukemisesta.  
 
Vuonna 2019 terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun toiminta keskittyi 
seuraaviin toiminteisiin: 
 Seminaarit 
 Motivointityökalu terveydenhuollon käyttöön 
 Kysely terveydenhuollon ammattilaisille 
 Materiaalit 
 Viestintä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Tavoitimme 
terveydenhuollon 

ammattilaisia  
noin 13 000  
vuoden 2019 

aikana eri 
toiminteiden 

kautta” 
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Työikäisten tule-terveyden tukeminen terveydenhuollossa -seminaari   
Tule ry ja Orton Oy järjestivät yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun 
seminaarin keskiviikkona 13.2.2019. Seminaarissa käsiteltiin työikäisten  
tuki- ja liikuntaelinongelmia sekä kuinka voidaan tukea ongelmien ehkäisyä työelämässä. 
 
Tilaisuutta markkinoitiin Orton Oy:n koulutukseen osallistuneille sekä Tule ry:n kautta 5 500 
terveydenhuollon ammattilaiselle. Kaikki osallistujat saivat kurssimuotoiset fysiatrian, 
terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuspisteet, jotka 
myönsi Helsingin yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta.  

Tilaisuudessa puhujina olivat LKT, dosentti Esa-Pekka Takala 
Työterveyslaitokselta, PhD health psychologist Keegan Knittle 
Helsingin yliopistosta, toiminnanjohtaja Marja Kinnunen Tule 
ry:stä, FT, OMT ft Petteri Koho, Orton:sta, Professori Jaro 
Karppinen, Työterveyslaitos ja Oulun yliopistosta, TtT, OMT ft 
Tapio Ojala, Jyväskylän yliopistosta, ft, TtT, työhyvinvoinnin 
asiantuntija Eeva-Leena Ylimäki sekä naprapaatti AMK, TtM 
Vesa Tabell, DC MSc kiropraktikko Jaakko Valli ja osteopaatti 
AMK Laura Lee Kamppila. Päivän vetäjänä toimi professori 
Heikki Hurri Orton Oy:stä. 

Tilaisuuden jälkeen lähetimme osallistujille palautekyselyn, 
johon vastasi 32 osallistujaa (vastausprosentti 30 %).  

 vastanneista 95 % (N=31) katsoi koulutuspäivän sisällön hyödyttävän työssään hyvin 
tai erittäin hyvin.   
 

Pomppuja ja palloilua -seminaari lasten parissa työskenteleville 
ammattilaisille 
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry yhteistyössä Sydänliitto ry:n järjestivät varhaiskasvatuksen 
suunnittelijoille, lastentarhanopettajille ja -hoitajille, opettajille, liikunnanohjaajille ja 
terveydenhuollon ammattilaisille puolipäiväisen seminaarin 14.5.2019, jossa annettiin 
keinoja lasten tule-terveyden tukemiseen arjessa. Tilaisuus järjestettiin Sydänliiton 
auditoriossa ja se lähetettiin live-webinaarina.   
Tilaisuutta markkinoitiin noin 1 600 lasten parissa työskentelevälle ammattilaiselle 
sähköpostitse sekä sosiaalisen median kautta ja Sydänliiton omien markkinointikanavien 
kautta. 
 
Puhujina seminaarissa olivat Terhi Koivumäki Suomen Sydänliitto ry, Heli Viljakainen 
Suomen Luustoliitto ry, Anu Pollari Suomen Fysioterapeutit ry, Johanna Pekkanen 
Innostun liikkumaan, Nina Korhonen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma ja Marja Kinnunen Tuki- 
ja liikuntaelinliitto Tule ry. Tilaisuudessa esiteltiin osallistujille myös Neuvokas Perhe joka 
on osa Sydänliiton toimintaa. 
 
Tilaisuuteen osallistuneille lähetettiin palautekysely seminaarin jälkeen ja palautteeseen 
vastasi 63 (38,5 %) osallistujaa. 
 
 vastaajista 61 % (N=38) ilmoitti tilaisuudessa olleen mielenkiintoisia puheenvuoroja 

Seminaari 13.2.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomppuja ja 
palloilua -seminaari 

 

 

Osallistujia

106

Yhteistyössä 
mukana

Orton Oy

Tallennetta 
katsottu

45

Webinaarin 
kautta

126

Osallistujia

37

Yhteistyössä 
mukana
Suomen 

Sydänliitto
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 Noin puolet vastaajista arvioi niiden olleen oleellisia oman työn kannalta 

 Hyödyllistä tietoa ilmoitti saaneensa 61 % (N=38) vastanneista 

 65 % (N=40) ilmoitti hyödyntävänsä tietoa omassa työssään. 

 
”Lapsen ylipaino puheeksi neuvolassa ja koulussa” – Opas 
lapsiperheiden kanssa työskenteleville terveydenhuollon 
ammattilaisille 
Tule ry, Suomen Sydänliitto ry ja THL julkaisivat yhteistyössä oppaan terveydenhuollon 
ammattilaisten työn tueksi lapsen ylipainon puheeksi ottamisesta. 

 
Kysely terveydenhuollon ammattilaisille 
Syksyn lähetimme kyselyn terveydenhuollon ammattilaisille, jossa tiedusteltiin 
koulutustarpeista, materiaaleista sekä kartoitettiin, onko terveydenhuollossa tarvetta tule-
verkostolle, jolla välitettäisiin tietoa tule-kentän koulutuksista, tapahtumista ja materiaaleista 
sekä työyhteisössä. Kyselyä lähetettiin 740 perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja 
erikoissairaanhoidon yksiköihin osastonhoitajille ja muille esimiehille. Vastauksia 
määräaikaan mennessä saimme 277 ja vastausprosentti oli 37,4 %. Enitenvastauksia  
terveyskeskuksista (n. 59 %) sekä kuntoutus- ja palveluyksiköistä (n. 16 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 Korttia on jaettu mm. neuvolapäivillä ja Neuvokas perhe koulutuksissa noin 
700 kpl  

 Opasta on ladattu sähköisenä 1 561 kertaa 
 .Opas on ladattavissa sähköisenä versiona osoitteesta 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138145/URN_ISBN_978-952-
343-322-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio. Vastaajien prosenttijakauma toimipaikoittain sekä vastaajien ammattijakauma. 
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Palautteen keskeisimmät tulokset; 

• paikallinen yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa on jäänyt terveydenhuollon yksiköissä  
       vähäiseksi 
• vastaajat totesivat yhteistyön lisäämisen kolmannen sektorin kanssa olevan tärkeää  
       mm. vertaistuen ja tiedon lisääjinä, mutta ajalliset resurssit ja toiminnan sovittaminen  
       työpäivään koettiin hankalaksi 
• vastaajista 49 % kertoi yksikössään olevan saatavilla jotakin tuki- ja  
      liikuntaelinongelmiin liittyvää materiaalia 
• vastaajista 46 % kertoi tarvitsevansa kohdennettua tule-materiaalia työikäisille  
• vastaajista 18 % toivoi tule-materiaalia itsehoidon tukemiseen ja elämäntapamuutoksen   
       motivointiin 
• vastaajista 49 % toivoi koulutusta työikäisten tule-ongelmiin 
• vastaajista 82 % piti tule-verkoston perustamista tärkeänä  
• vastaajista 29 % ilmoitti, että verkoston toimintoja voisivat olla seminaarien ja  
       koulutusten järjestäminen sekä tule-kentän ajankohtaisista asioista tiedottamisen. 

 

Jäsenyhteisöjen ja muiden yhteistyötahojen yhteistyön 
kehittäminen ja hyödyntäminen tuki- ja liikuntaelinterveyden 
edistämisessä 
Vuoden 2019 aikana jäsenyhteisöille ja muille yhteistyötahoille suunnattu toiminta painottui 
vaalivaikuttamiseen, joka painottui kuntoutuksen ja kivunhoidon esiin nostamiseen 
vaaliehdokkaille sekä yhteisen vaalivetoomukseen. Järjestimme vuoden aikana yhteistyössä 
kaksi kokopäivän seminaaria sekä yhden puolipäiväisen seminaarin.  
 
Jäsenyhteisöille järjestettiin liittokokouksen yhteydessä Tule-forum, joka käsitteli ”Miksi ja 
miten elintapaohjausta kannattaa tehdä”, puhujana tutkimus- ja kehitysjohtaja, dosentti 
Pilvikki Absetz, Collaborative Care Systems Finland, Provention Oy & Tampereen 
yliopistolta. 
 
Vuonna 2019 jäsenyhteisöjen ja muiden yhteistyötahojen suunnattu toiminta keskittyi 
seuraaviin toiminteisiin: 

 Vaalivaikuttaminen 
 Yhteistyöseminaarit 
 Tule-Forum 
 Toiminnan esittely jäsenyhteisöjen tapahtumissa  
 Viestintä 
 Verkostoitumisen jatkaminen muiden oleellisten tule-terveyttä edistävien tahojen kanssa 
 Ohjaus- ja työryhmiin osallistuminen 
 SIP FIN-toimintamalli 
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Jäsenistö 
Tule ry:n jäsenmäärä nousi vuoden 2019 aikana kolmella uudella varsinaisella jäsenellä, kun 
jäseniksi hyväksyttiin Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry, Koulutettujen hierojien liitto ry ja 
Kuntoutussäätiö. Kannattajäsenmäärä nousi vuoden aikana yhdellä. Jäsenmäärämme  
vuoden 2019 lopussa oli 17 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden kansalais-, poti- 
las-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöä, joissa on yhteensä noin 58 000 henkilöjäsentä tai 
toimijaa. Kannattajajäseniä oli kuusi. 
 
Jäsenyhteistöjen ohjaus- ja työryhmät, joissa olemme mukana: 
• Tule-Apu ohjausryhmä, Invalidiliitto ry 

TuleApu-hankkeen tarkoituksena on rohkaista liikkumisen apuvälineen sujuvaan 
käyttöön sekä edistää liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki- ja 
liikuntaelinterveyttä.  

 
Jäsenyydet ja kansainvälinen toiminta ja edustus 
Jäsenyydet 
• Tule ry on Suomen Sosiaali ja terveys – SOSTE ry:n jäsen. 
• Tule ry on Hyvinvointialan työnantajaliiton jäsen. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Tule ry käyttää Suomen äänivaltaa ja toimii Kansallisena koordinaattorina (National Action 
Network) Global Alliance for Musculoskeletal Health –verkostossa.  

Tule ry jatkoi vuoden 2019 aikana verkostoitumista kansainvälisiin tule-toimijoihin, muun 
muassa Social Impact of Pain – SIP, jonka tieteellisestä viitekehyksestä vastaa EFIC. 
Saimme kutsun EFIC-konferenssiin Valenciaan 4-7.9.2019, Communicating Pain Science 
workshop Patients and healthcare professional cooperation to foster patient education – a 
national perspective puhujaksi, Tule ry:tä tilasuudessa edusti toiminnanjohtaja Marja 
Kinnunen. 
 

Kansainväliset edustukset 
• Pediatric task force  
• Social Impact of Pain – SIP 
• Maailman tule-lähettiläs (Global ambassador), ortopedi LKT Esko Kaartinen, Tule ry 
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Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n jäsenyhteisöt 2019 

 

 
 
 
 
 
 

Kansalais- ja 
potilasjärjestöt

Huoltoliitto

Invalidiliitto
27 000 jäsentä

145 yhdistystä

Selkäliitto
8 583 jäsentä

32 yhdistystä

Suomen Luustoliitto
3 555 jäsentä

19 yhdistystä

Suomen Nivelyhdistys
10 547 jäsentä

42 nivelpiiriä   

Suomen Sjögrenliitto
1 836 jäsentä

28 vertaistoiminta-
ryhmää

Ammattilaisjärjestöt

Fysioterapia-alan 
Näkövammaiset
209 jäsentä

Koulutettujen 
Hierojien Liitto
1 389 jäsentä

Suomen Fysiatriyhdistys
245 jäsentä

Suomen Kiropraktikkoliitto
44 jäsentä

Suomen Kuntoutusyrittäjät
700
kuntoutuspalveluja tuottavaa jäsenyritystä

Suomen Naprapaattiyhdistys
154 jäsentä  

Suomen Ortopediyhdistys
666 jäsentä

Suomen Osteopaattiliitto
150 jäsentä

Työfysioterapeutit
415 jäsentä

Asiantuntija-
organisaatio

Työterveyslaitos

Kuntoutussäätiö
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Muu yhteistyö ja verkostoituminen 
Liittomme jatkoi vuoden 2019 aikana verkostoitumista ja yhteistyötä monien oleellisten 
asiantuntijatyöryhmien ja yhteistyötahojen kanssa kotimaassa ja ulkomailla. 
 

Vaalivaikuttamistilaisuuksissa yhteistyötahoina mukana olivat mm. KUVE-Kuntou-
tusverkosto ja Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry, Suomen Kipu ry 
ja Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. Suomen Fysioterapeuttien ja Suomen 
Toimintaterapeuttiliiton kanssa olimme yhdessä SuomiAreenalla, Suomen Sydänliiton 
kanssa yhteistyötä jatkettiin eri työryhmien ja seminaarin kautta. Järjestimme keväällä 
seminaarin terveydenhuollon ammattilaisille ja mukana yhteistyössä oli myös Orton Oy. 

 
SIP-toimintamalli (Societal Impact of Pain) 
Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, puheenjohtaja Katriina Lahti ja hallituksen 
asiantuntijajäsen Esko Kaartinen osallistuivat 29.3.2019 SIP (Societal Impact of Pain) -
toiminnan Suomen perustamiskokoukseen Suomen Kipu ry:n ja Suomen 
Kivuntutkimusyhdistys ry:n kutsumana. Kokouksessa käynnistettiin Suomen Social 
Impact of Pain (SIPFIN) -yhteistyö. SIP on toiminta-alusta, joka on käytössä jo 
seitsemässä muussa Euroopan maassa.  

SIP:in tarkoituksena on:  

• nostaa yhteiskunnallista tietoisuutta kivun vaikutuksista terveyteen ja  
kansantalouteen  

• vaihtaa tietoa ja jakaa hyviä käytäntöjä jäsenmaiden kesken Euroopan    
unionissa. 

• kipu-politiikka: kehittää ja edistää Euroopan laajuisia käytäntöjä ja toimintoja  
kivun paremman hoidon turvaamiseksi 

Tule ry:n edustaja osallistui 7.11.2019 SIP-symposiumiin Brysselissä jossa 
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen järjesti aamiaistilaisuuden 6.11. Suomen SIP-
delegaatiolle (Marja Kinnunen/Tule ry, Helena Miranda/ Suomen Kivuntutkimus-yhdistys 
ry, Liisa Jutila Suomen Kipu ry ja PAE). Kinnunen osallistui myös 6.11.” MEP Interest 
Group on Brain, Mind and Pain” -tilaisuuteen Euroopan parlamentissa. 

 
Oleelliset ohjaus- ja työryhmät, joissa olemme mukana: 

• Kansallinen Lihavuus laskuun -asiantuntijaryhmä, THL & Lihavuuden ehkäisyn 
vaikuttamistyöryhmä 
Ylipaino on merkittävä riskitekijä myös tule-terveydelle. Tavoitteena ehkäistä väestön 
lihomista ja kääntää lihomiskehitys laskuun väestön terveyden lisäämiseksi ja 
toimintakykyisten elinvuosien kartuttamiseksi.   

 Lasten lihavuuden ehkäisyn työryhmä (THL, Sydänliitto & Tule) 
       Tule-terveyden ja Toimintakyvyn näkökulman tulee näkyä myös lapsiin kohdistuvassa  
       työssä. Työryhmä julkaisi puheeksioton työkalun terveydenhuoltoon.  
 Kaatumistapaturmien ehkäisy -työryhmä, STM 
       Työryhmä työstää paperia osaksi Kansallista tapaturmien ehkäisyn ohjelmaa. Tuki- ja  
        liikuntaelinongelmien vaikutus tapaturmiin ja tapaturmien aiheuttamat tule-ongelmat.  
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 Neuvokas perhe -ohjausryhmä 
      Neuvokas perhe on elintapaohjausmenetelmä, jonka työkalut ovat koko Suomen  
      neuvoloissa ja kouluissa (kaikki Suomen kunnat koulutettu.). Neuvokas perhe julkaisee  
     myös materiaalia perheille. Tuki- ja liikuntaelinterveyden tärkeys jo lapsilla.  
 Liikkujan polku -verkoston Vaikuttaja-työryhmä 
      Vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin, jotta mahdollisimman moni liikkuisi itselleen  
      sopivilla tavoilla ja voisi hyvin. 
 KUVE-verkosto, SOSTE ja Kuntoutussäätiö 
     Toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi luomalla jaettua  
     ymmärrystä kuntoutuksesta, vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen  
     asemaa yhteiskunnassa ja vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen  
     rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin. 
 Promo@Work -hankkeen Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille – suositusten  
      kehittämisryhmä, Työterveyslaitos 
      Terveyttä työpaikolle. Sote-yrittäjien työ- ja toimintakyky. Myös paikallisten järjestöjen  
      roolin korostaminen.  
 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas, Eduskunta 
      Tavoitteena edistää vuoropuhelua tutkijoiden ja kansanedustajien välillä 
 Tutkas-asiantuntijapankki, Tutkas 
 Implanttirekisteri, THL 
Kehittää rekisterin tietosisältöä sekä raportointiaipu-politiikka: kehittää ja   
edistää Euroopan laajuisia käytäntöjä ja toimintoja kivun paremman hoidon  
turvaamiseksi 
 SIPFIN (Social Impact of Pain), Suomen Kipu ry 
Toimintamallin tehtävänä on nostaa yhteiskunnallista tietoisuutta kivun  
 vaikutuksista terveyteen ja kansantalouteen. 

Hallinto 
Tule ry:n ylin päättävä elin on liittokokous. Jäsenyhteisöt valtuuttavat edustajansa 
käyttämään äänioikeuttaan kokouksessa. Liittokokous kokoontuu sääntömääräisesti kerran 
vuodessa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous arvioi toimintaa ja laatii 
kehittämisehdotuksia. 

Liittokokous 

Varsinaiseen liittokokoukseen osallistui 19 henkilöä neljästätoista (14) jäsenyhteisöstä. 
Osallistujista 14 oli jäsenyhteisönsä valtuuttamana äänioikeutettu, viidellä osallistujista oli 
puheoikeus. Liittokokous valitsi uudeksi hallituksen varapuheenjohtajan vuosille 2019-2021 
ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä vuodelle 2019-2020. Liittokokouksessa päätettiin pitää 
jäsenmaksut ennallaan. Liiton tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin tilintarkastusyhteisö 
BDO Oy tarkastamaan tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. 
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Hallitus 
Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Liiton hallitukseen 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kahden varsinaisen liittokokouksen välinen aika ja 
hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja sekä neljä (4) jäsentä on saapuvilla.  

 

 

Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan työryhmiä. Hallitus on liiton sääntömääräisenä 
toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Tule ry:n toiminnasta 
ja hallinnosta kokonaisuudessaan. Hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä 
itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön. 

Vuonna 2019 erovuorossa oli varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. 
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Liittokokoukseen 16.5.2019 asti liiton hallitus oli seuraava: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liittokokouksessa 16.5.2019 valittiin hallituksen varapuheenjohtaja vuosille 2019-2021 ja 
varsinaiset jäsenet vuodelle 2019-2020. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksellä 
ja kahden jäsenehdokkaan äänten mennessä tasan, suoritettiin arvonta heidän välillään.  

 

Liittokokouksessa valittiin Tule ry:n 2019-2020 hallitukseen seuraavat edustajat: 

 

 Nimi Taustayhteisö 
Puheenjohtaja 2019-2020 Katriina Lahti  

Varapuheenjohtaja 2018-
2019 

Jyrki Laakso Suomen Nivelyhdistys  

Varsinainen jäsen  Merja Avola Suomen Naprapaattiyhdistys 

Varsinainen jäsen Terhi Enjala Suomen Kuntoutusyrittäjät  

Varsinainen jäsen Ansa Holm Suomen Luustoliitto  

Varsinainen jäsen Laura Lee Kamppila Suomen Osteopaattiliitto  

Varsinainen jäsen Mirva Kiiveri Invalidiliitto  

Varsinainen jäsen Esa-Pekka Takala Työterveyslaitos 

Varsinainen jäsen Kirsi Töyrylä-Aapio Selkäliitto  

Varsinainen jäsen Heli Vehkala Huoltoliitto  

Asiantuntijajäsen Mats Grönblad Suomen Fysiatriyhdistys  

Asiantuntijajäsen Esko Kaartinen Suomen Nivelyhdistys  

Hallitus 2019-2020 Nimi taustayhteisö 
Puheenjohtaja 2019-2020 Katriina Lahti  

Varapuheenjohtaja 2019-2021 Ansa Holm Suomen Luustoliitto  

Varsinainen jäsen (12 ääntä) Hanna-Kaisa Järvi Suomen Kuntoutusyrittäjät  

Varsinainen jäsen (11 ääntä) Laura Lee Kamppila Suomen Osteopaattiliitto  

Varsinainen jäsen (13 ääntä) Mirva Kiiveri Invalidiliitto  

Varsinainen jäsen (13 ääntä) Marja Mikkelsson Suomen Fysiatriyhdistys  

Varsinainen jäsen (13 ääntä) Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiö 

Varsinainen jäsen (13 ääntä) Hannele Tverin Suomen Nivelyhdistys  

Varsinainen jäsen (13 ääntä) Kirsi Töyrylä-Aapio Selkäliitto  

Varsinainen jäsen (13 ääntä) Heli Vehkala Huoltoliitto  

Hallitus kokoontui 
vuoden aikana  

3 kertaa 

Hallitus kokoontui 
vuoden aikana  

4 kertaa 
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Suomen Nivelyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Hannele Tverin erosi hallituksesta 1.9.2019 
työsuhteen päätyttyä ja hänen tilalleen ei valittu uutta edustajaa. Vuonna 2020 
liittokokouksessa erovuorossa ovat puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. 

Strategiapäivät järjestettiin 18-19.12.19 Helsingissä, jossa koko hallitus ja työryhmä 
viimeisteli strategian tavoitteita. Liiton uusi strategia esitetään keväällä 2020 
liittokokoukselle kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. 
 

Tule ry:n ohjaus- ja työryhmät 

Strategiatyöryhmä 
Tule ry:n hallituksen valitsema strategiatyöryhmä valmistelee Tule ry:n strategiaa ja jonka 
liittokokous hyväksyy.  

Työryhmän jäsenet vuonna 2019: 
• puheenjohtaja Katriina Lahti 
• toiminnanjohtaja Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry 30.3.2019 asti 
• vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry 
• toiminnanjohtaja Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry  
• toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, Tule ry 

Strategiatyöryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Strategian tiimoilta 
järjestettiin strategiapäivät 18-19.12.2019 Helsingissä, jossa koko hallitus ja työryhmä 
viimeisteli strategian tavoitteita. Liiton uusi strategia esitetään keväällä 2020 
liittokokoukselle kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. 

Vaalivaikuttaminen 2019: Kuntoutus näkyväksi- työryhmä 
Vaalivaikuttamisen työryhmä perustettiin syksyllä 2018. Työryhmässä on luotu yhteinen 
esite kuntoutuksen näkökulmasta jaettavaksi vuoden 2019 vaalien ehdokkaille. Työryhmä 
vuonna 2019: 

• toiminnanjohtaja Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö 
• johtaja Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö 
• kehitysjohtaja Susanna Antikainen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry  
• toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 
• toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, Tule ry 

Vaalivaikuttamistyöryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. 
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Talous 
Liiton pääasiallinen rahoitus on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n 
myöntämä Ak-avustus. Tule ry:n tuotot vuonna 2019 olivat 228 144,12€ ja kulut 226 
870,30€, ylijäämä oli 1 272,26€. Tuotot muodostuivat STEA:n projektirahoituksesta 215 
823,00€ ja edellisen vuoden siirtymästä ja toiminnan muista tuotoista 5 769,56€, 
varainhankinnan jäsenmaksutuotoista 6 550,00 € ja korkotuotoista 1,56€. Omaa 
pääomaa oli 34 680,66€.  Taseen loppusumma oli 112 529,24€. Liiton talous on pysynyt 
ennallaan.  

Viestintä ja markkinointi 2019 
Tule ry:n viestintää pyrittiin tehostamaan vuoden 2019 aikana. Koska liitolla ei ole 
viestintään palkattua työntekijää, on sitä tehty muun työn ohella, joka on välillä 
osoittautunut erittäin haastavaksi.  Olemme vuoden aikana saaneet nostettua tunnettuutta 
sosiaalisessa mediassa, lähettäneet uutiskirjeitä, markkinoineet luentoja, lähettäneet 
tiedotteita ja kannanottoja sekä muutamia lehti-artikkeleita. 

Liiton verkkosivut (www.suomentule.fi) uusittiin vuoden 2019 aikana ja uudet sivut 
julkaistiin toukokuussa. Sivuille on koottu tietoa tule-terveydestä, jäsenjärjestöistä ja liiton 
toiminnasta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tulessa.fi -sivuston kootut tiedot 
tuki- ja liikuntaelinongelmista, niiden yleisyydestä, kustannuksista ja keinoja niiden 
vähentämiseksi siirrettiin sivuston alle päivittämisen helpottamiseksi.  

Tule ry:n sosiaalisen median kanavia ovat Facebook-tili, jossa on erillisenä ollut TULE 
kuntoon -luentokiertueen sivu ja liiton Twitter-tili. Vuoden aikana Facebookissa julkaisuja 
tehtiin 191 kpl ja Twitterissä jaettiin 70 twiittiä.  

Liiton omalla Youtube-kanavalla on julkaistu tehtyjä videoita ja linkitetty hyödyllisiä 
terveyttä edistäviä kanavia. Vuoden aikana kanavalle lisättiin kaksi webinaaria ja 
ohjevideoita alakouluikäisille.  

TULE kuntoon! -luentoja markkinoitiin eri tiedotuskanavilla, sanomalehti-ilmoituksilla, 
seinäilmoituksilla, järjestävien yhdistysten omien kanavien kautta, sähköisillä 
tapahtumakalentereilla ja luentokiertueen omilla Facebook-sivuilla. Luentojen 
markkinoinnin on arvioitu tavoittaneen n. 168 000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suomentule.fi  
• Kävijöitä 39 896 
• Yksittäisiä sivuja 

katsottu 70 365 

 

Some-
kanavat 

FB Tule ry; 
• Seuraajia 824 
• Julkaisut tavoittivat 

89 766 

FB Tule kuntoon;  
• Seuraajia 169 
• Julkaisut tavoittivat 

3 200 

Twitter; 
• Seuraajia 813 
• Twiitit tavoittivat  

98 495 
 

Youtube; 
• Tallenteita katsottu 

9 578 kertaa 
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Uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana neljä ja niiden kautta tavoitimme 230 jäsentä, 
terveydenhuollon ammattilaista ja päättäjää.  
 
Tiedotteita lähetettiin vuoden aikana viisi ja niillä tavoitettiin yhteensä 16 800 toimittajaa, 
terveydenhuollon ammattilaista, asiantuntijaa ja päättäjää. 
o 6.3. Kuntoutuksella rakennetaan hyvinvoivaa Suomea – Se voisit olla sinä!  
o 7.3. Haatainen, Rehula ja Sarkomaa: Kuntoutus pitää kirjata hallitusohjelmaan 
o 8.4. Oikea-aikaisella ja riittävällä kivunhoidolla vaikutusta myös työttömyystilastoihin 
o 4.6. Kuntoutus vahvasti hallitusohjelmassa – toteutus turvattava 
o 4.12. Krooninen kipu yhteiskunnassa puhutti potilaita, ammattilaisia ja päättäjiä:     
             ”Never talk about us without us!” 
 
 
Sisäinen viestintä – hallituksen kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu 
sähköpostitse ja puhelimitse ja kokoontumiset ovat mahdollistaneet suullisen tiedottamisen. 

 
Artikkelit  
Seniori-ikäisille suunnattu Seniori 55+ Terveys-lehdessä 6/19 julkaistiin artikkeli ”Tuki- ja 
liikuntaelinten ongelmat haittaavat toimintakykyä – Yleisin syy lääkärissä käyntiin”, jonka 
aiheena oli tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vaikuttava merkitys ikääntyvien toimintakyvyn 
heikkenemisessä sekä liikunnan ja elämäntapojen merkitys ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon. 
Arviolta artikkeli tavoitti lehden lukijoita 55 000 (levikkitiedot 2019). 
 
Helsingin sanomat julkaisi 16.10.2019 Marja Kinnusen ja Terhi Koivumäen 
mielipidekirjoituksen ”Kun ihminen altistuu lihavuuden häpeä-kokemukselle, riski liialliseen 
syömiseen kasvaa”. Kirjoituksessa muistutettiin paitsi ylipainon merkittävästä riskistä mm. 
tule-terveydelle, myös siitä että elintapaohjauksen tulee perustua asiakaslähtöiseen ja 
kehopositiiviseen työtapaan.  

 
Materiaalit  
Materiaalia tule-terveyden edistämiseksi tuotettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
o Kuntoutuksella rakennetaan hyvinvoivaa Suomea -vaalivetoomusvihko 
painettuna ja ladattavana sähköisenä versiona, on tavoittanut n. 3 500 eri päättäjätahon 
edustajaa. Materiaali tuotettiin yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Suomen 
Kuntoutusyrittäjien kanssa. 
o Tuki- ja liikuntaelinterveys hyvinvointikertomuksissa -Tiedä ja Toimi -kortti  
painettuna ja ladattavana sähköisenä versiona on tavoittanut n. 8 000 kuntien työntekijää. 
Materiaalin sisältö tuotettiin Tule ry:ssä ja sitä on levitetty yhteistyössä THL:n sivustojen 
kautta. 
o Lapsen ylipaino puheeksi neuvolassa ja koulussa -opas  
painettuna ja ladattavana sähköisenä versiona on tavoittanut n. 2 200 terveydenhuollon 
ammattilaista. Materiaali tuotettiin yhteistyössä Suomen Sydänliiton ja THL:n kanssa. 

 

 

 

 

”Viestinnän ja 
markkinoinnin kautta 
tavoitimme vuoden 

aikana 480 000 
suomalaista” 
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Toimisto ja henkilöstö 
Tule ry:n toimisto sijaitsee osoitteessa Laivanvarustajankatu 3 Lh 2, 00140 Helsinki. Vuonna 
2019 Tule ry:ssä oli kaksi vakituista työntekijää, toiminnanjohtaja VTT Marja Kinnunen ja 
suunnittelija Jaana Hyvönen. Kirjanpito- ja taloushallintopalvelut ostettiin Tulosnurkka Oy:ltä. 

Luennointi kotimaassa ja ulkomailla 
o STM, Tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmän kokous 24.5.19 
o EFIC-conference Valencia 4-7.9.19, Communicating Pain Science workshop Patients  
        and healthcare professional cooperation to foster patient education – a national  
        perspective 
o UKK-Instituutti, Terveysliikuntapäivät 22.–23.10.19 
o Kuntoutusakatemia, Kuntoutussäätiö 25.10.19 
o Apuvälinemessut, Tule-Apu –hankkeen seminaari 7.11.19 

Riskitekijät ja tulevaisuuden arviointi 
Tulen vahvuuksia ovat laaja jäsenkenttä ja jo olemassa oleva yhteistyö ja hyvä 
kommunikaatioyhteys jäsenistön kanssa. Samanaikaisesti kuitenkaan jäsenkentän 
asiantuntemusta ei ole hyödynnetty aivan niin tehokkaasti kuin se olisi mahdollista liittyen 
tule-asioihin muuttuvassa palvelurakenteessa (sote). 
 
Tule ry:n nimi tiedetään tuki- ja liikuntaelinammattilaisten keskuudessa. Tunnettuutta on 
kuitenkin nostettava vaikuttajien, ammattilaisten ja väestön keskuudessa. Tunnettuutta on jo 
nostettu yleisöluentojen avulla ja toimimalla erilaisissa asiantuntijaryhmissä Tulen 
edustajana. Tunnettuuden lisäämistä jatketaan tulevina vuosina eri foorumeilla. 
 
Tule ry työllisti vuonna 2019 kaksi ihmistä. Pienen organisaation etuja on mutkaton ja toimiva 
sisäinen viestintä. Samaan aikaan kuitenkin organisaation koko on heikkous ja aiheuttaa 
uhkia. Yhdistys on haavoittuvainen henkilöstömuutoksia tai odottamattomia tapahtumia 
ajatellen. Henkilöstömuutoksiin on varauduttu dokumentoimalla erilaiset työtehtävät sekä 
tehdyt työt mahdollisimman tarkasti. 

Sisäinen ympäristö 

vahvuudet 
- laaja jäsenkenttä 
- pienen organisaation ketteryys sisäisessä 
viestinnässä 
- henkilöstön osaaminen 
- hallituksen monialaisuus 
- rahoittaja osoittanut alustavaa halukkuutta jatkaa 
rahoitusta 
- verkostot kasvaneet 
- selkeä visio 

heikkoudet 
- pieni toimija: hallinnointi ja 
juoksevien asioiden hoito vie aikaa 
asiantuntija- ja substanssityöltä  
-haavoittuvuus 
- itse tehdessä kuluu aikaa 
opetteluun 
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Tulen omarahoitusosuus koostuu vain jäsenmaksuista (noin 6 550€ vuodessa). Henkilöstön 
pitäminen vaatii siis ulkopuolista rahoitusta. Tällä hetkellä STEA:n rahoituksen oletetaan 
jatkuvan palkkausavustuksena. Rahoitusta koskevaan uhkaan varaudutaan toiminnan 
huolellisella suunnittelulla. Koska jatkuvan toiminnan tarve on olemassa, tavoitteena on 
tulevaisuudessa päästä yleisavustuksen piiriin. Pienet resurssit suunnataan toiminnan 
kannalta merkityksellisiin ja toiminnan kannalta oleellisiin hankkeisiin. 

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 tulevassa 
ratkaisussa maakunnille, mutta terveyden edistämisen vastuu jää kunnille. Toimintakykyyn 
panostaminen lisää väestön elinvoimaisuutta ja tuottavuutta, joten tule-terveyden 
ylläpitämisen ja tule-ongelmien ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää olla selvillä rakenteista 
ja vaikuttaa kaikille olennaisille tahoille. Tähän haasteeseen vastataan osallistumalla 
erilaisiin rakenneuudistusta käsitteleviin koulutuksiin ja seminaareihin sekä ennen kaikkea 
Kansallisella tule-ohjelmalla. 
 
 

Ulkoinen ympäristö 

mahdollisuudet 
- laaja jäsenkenttä 
- tule-ongelmien 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 
Tule-ongelmat koskettavat kaikkia: tarvetta järjestön 
toiminnalle on! 

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