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1. Yleistä 

Tuki- ja liikuntaelinliitto on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Liitto toimii tuki- ja 
liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairaiden ja -vammaisten 
henkilöiden hoitoon pääsyn helpottamiseksi, riittävien palvelujen saamiseksi sekä toimintakyvyn ja kunnon 
ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi. Liiton toiminta pohjautuu Kansalliseen tuki- ja liikuntaelinohjelmaan, jota 
liitto myös päivittää. Tule ry keskittyy toimialallaan tule-sairaiden ja -vammaisten henkilöiden työ- ja 
liikkumisolojen kehittämiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Jäsenyhteisöjen näkökulmia yhteen 
sovittaen ja yhteistoiminnassa syntyneellä tiedolla ja kokemuksella liitto vaikuttaa sekä yhteiskunnan 
päättäjiin että yleiseen mielipiteeseen. 
 
Vuosi 2018 oli Tule ry:n 16. toimintavuosi. Toimintaa vuonna 2018 ohjasi vuosille 2015-2019 laadittu 
strategia, jossa liitto painottaa toiminnassaan erityisesti Tule-ongelmien ennaltaehkäisyn 
merkitystä. 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.  
 
Tule ry:n jäsenyhteisöinä vuoden 2018 lopulla oli 14 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden 
organisaatiota. Liiton jäseninä ovat kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjä, joissa 
on yhteensä noin 56 000 henkilöjäsentä tai toimijaa. Liiton toimintaa kehitettiin jäsenyhteisöjen 
näkemysten mukaisesti.  
 
Vuonna 2018 liiton toiminta painottui STEA:n rahoittamaan Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille -
hankkeeseen vuosille 2016-2018. Saavutetut tulokset eivät olisi olleet mahdollisia ilman 
jäsenyhteisöjen tarjoamaa tukea. Liiton taloudellisen pohjan muodostivat STEA:n avustus ja 
jäsenmaksut.  
 

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, puheenjohtajisto valitaan vuorovuosina.   

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.  lisätään budjetti  

2.1. Liittokokous 

Tule ry:n sääntömääräinen liittokokous pidettiin 24.5.2018 Invalidiliiton tiloissa.  Kokoukseen 
osallistui 12 henkilöä kymmenestä jäsenyhteisöstä ja yksi kannattajajäsen.   
 
Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sisko Seppä Suomen Nivelyhdistyksestä. Vuoden 2017 
aikana tehtyjen ja hyväksyttyjen sääntömuutosten tultua voimaan, liiton hallitukseen valittiin 
liittokokouksessa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Liittokokous päätti 
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jäsenmaksun pysyvän saman suuruisena kuin vuonna 2017, mutta varsinaisten jäsenten 
jäsenmaksuperusteita muutetaan vuoden 2019 alussa niin, että varsinaisten jäsenten 
perusmaksu on 5000 henkilöjäseneen asti 250€ jonka jälkeen jäsenmaksu korottuu jokaista 
alkavaa 5000 jäsentä kohti 250€.  Henkilöjäsenmäärän ylittäessä 40 000, jäsenmaksu on 2 000€. 
Yhteisöjen jäsenmäärät tarkistetaan vuoden alussa ennen jäsenmaksujen laskuttamista. 
Kannattajajäsenillä on kiinteä vuosimaksu: yhteisöt ja säätiöt maksavat 1 000 €, yksityiset 
henkilöt 50 € vuodessa. 
 
Liiton tilintarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja tilintarkastajaksi 
Hannele Stenmark BDO Oy:stä tarkastamaan tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. 
 

2.2. Hallitus 

Tule ry:n hallituksen valitsee vuosittain kokoontuva liittokokous. Hallituksen toimikausi on 
liittokokousten välinen aika.  Koska Invalidisäätiö erosi Orton Oy:n myynnin myötä Tule ry:n 
jäsenyydestä, heidän hallituksen edustajan tilalle varsinaiseksi jäseneksi siirtyi hänen 
varajäsenensä Heli Vehkala, Huoltoliitto ry:stä. 
 
Liittokokoukseen 24.5.2018 asti liiton hallitus oli seuraava: 
Puheenjohtaja: 
Anssi Kemppi 
I Varapuheenjohtaja: 
Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry 
II Varapuheenjohtaja: 
Katriina Lahti 
 
Hallituksen jäsenet: 
Varsinainen jäsen: Hanna Markkula, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry 
Varajäsen: Raija Keihänen-Ekstam, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry 
 
Varsinainen jäsen: Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry 
Varajäsen: Auli Tynkkynen, Invalidiliitto ry 

 
Varsinainen jäsen: Leena Ristolainen, Invalidisäätiö 1.12.2017 saakka. 
Varajäsen: Heli Vehkala, Huoltoliitto ry, 1.12.2017 alkaen 
 
Varsinainen jäsen: Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry 
Varajäsen: Merja Avola, Suomen Naprapaattiyhdistys ry 
 
Varsinainen jäsen: Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry 
Varajäsen: Arnikki Bogdanoff, Työfysioterapeutit ry 
 
Varsinainen jäsen: Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry 
Varajäsen: Jenni Tuomela, Suomen Luustoliitto ry 
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Varsinainen jäsen: Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos 
Varajäsen: Irmeli Pehkonen, Työterveyslaitos 
 
Varsinainen jäsen: Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry 
Varajäsen: Heidi Österberg, Suomen Naprapaattiyhdistys ry 

 
Vuoden 2018 aikana (1.1.–24.5.2018) tämä hallituskokoonpano hallitus kokoontui kolme 
kertaa. 
 
Vuonna 2018 erovuorossa oli hallituksen puheenjohtajisto sekä jäsenet. Liittokokouksessa 
24.5.2018 tehtiin seuraavat hallituksen jäsenten valinnat ja valittiin kaksi asiantuntijajäsentä: 
 
Puheenjohtaja 2018-2020: 
Katriina Lahti 
Varapuheenjohtaja 2018-2019: 
Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry 

 
Hallituksen varsinaiset jäsenet:  
Merja Avola, Suomen Naprapaattiyhdistys ry 
Terhi Enjala, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 
Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry 
Laura Lee Kamppila, Suomen Osteopaattiliitto ry 
Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry 
Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos 
Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry 
Heli Vehkala, Huoltoliitto ry 
 
Asiantuntijajäsenet: 
Mats Grönblad, Suomen Fysiatriyhdistys ry 
Esko Kaartinen, Suomen Nivelyhdistys ry 
 
Tämä hallitus kokoontui vuonna 2018 (25.5.–31.12.2018) kuusi kertaa, joista yksi sähkö-
postikokous. Vuonna 2019 erovuorossa on varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. 
 

3. Toiminta 

Vuonna 2018 toiminta painottui jo aikaisempien vuosien toimintojen edistämiseen ja niiden 
kehittämiseen. Vuonna 2018 jatkettiin Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille -hankkeen toimintoja ja 
käynnistettiin siihen liittyviä osa-alueita sekä luotiin pohjaa Kansallisen tule-ohjelman päivitykselle.  
Toiminta pohjautui Kansallisen Tule-ohjelmaan sekä toimintasuunnitelmaan. 
 

3.1. Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille  
Vuonna 2016 käynnistyi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen myöntämä kohdennettu 
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toiminta-avustus teemalla ”Tuki- ja liikuntaelinterveyttä kaikille”. Vuoden 2018 aikana jatkettiin 
osatavoitteiden toteuttamista. Kohderyhminä vuoden aikana olivat väestö, vaikuttajat, 
terveydenhuollon ammattilaiset sekä jäsenjärjestöt.  
 
3.1.1. Väestön tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen 
Vuonna 2018 jatkettiin väestölle suunnattua viestintää.  Väestöviestinnän tarkoituksena on lisätä ja 
vaikuttaa tule-tietoisuuteen, asenteisiin ja elintapoihin muun muassa luennoilla, sosiaalisen median 
kanavilla, tietoiskuilla ja verkkosivuilla. Toiminnot jatkuvat myös vuonna 2019. 
 
Yleisöluennot (50+) TULE kuntoon! 
Vuoden 2018 jatkettiin TULE kuntoon! -luentojen järjestämistä.  Luento antaa tietoa tuki- ja 
liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyyn ja itsehoitoon ja 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 vuoden 2018 aikana 21 paikkakunnalla ja niille osallistui yhteensä 1 321 
kuulijaa. Luentoja järjestettiin vuoden 2018 aikana suurimmaksi osaksi pienemmillä paikkakunnilla. 
Mukana yhteistyössä olivat Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Suomen 
Luustoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Sjögrenliitto ry ja Selkäliitto ry ja heidän paikalliset 
jäsenyhdistykset. Mukana luentojen järjestelyissä olivat myös Järvenpään kaupungin Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen palvelualue ja Kokkolan Kestävä Verna-hanke. Luentokiertueen kehittämiseksi 
tehtiin kysely jäsenjärjestöjen yhdistyksille sekä mukana oleville jäsenjärjestöille. Tämän pohjalta 
vuoden 2019 aikana on tarkoituksena tehdä suunnitelma luentojen kehittämistä varten, joka 
toteutetaan vuoden 2020 aikana. 
 
Palautetta saatiin 40 % osallistujista (N = 529). Palautteen antajista 96 % oli yli 65-vuotiaita. Jopa  
65 % vastaajista raportoi jonkun tule-ongelma haittaa päivittäistä elämää. Vastaajista 86 % koki 
luennon hyödyllisenä. Luentomateriaaliin oli sisällytetty itsearvointityökalu, jota on tarkoitus 
laajentaa myöhemmin. Vastaajista 67 % ilmoitti ottavansa itsearvivointityökalun käyttöön.  
 
Vastaajilta kysyttiin myös syntyikö luennon pohjalta aikomuksia muuttaa toimintaansa omassa 
arjessa. Suosittuja muutoskohteita oli paikallaan olon vähentäminen, liikunnan lisääminen ja kipujen 
hoito. (Luennolla käsiteltiin myös kivun lääkkeetöntä hoitoa). Myös terveellinen syöminen ja stressin 
välttäminen olivat suosittuja muutoskohteita. (Ks. kuva seuraavalla sivulla)  
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Pienet tule-teot-sovellus 
Vuonna 2018 jatkettiin Selkäliiton, Suomen Luustoliiton, Suomen Nivelyhdistyksen kanssa VTT:n ja 
Jyväskylän yliopiston pienet tule-teot -sovelluksen kehittämistä. Sovellusta on tarkoitus levittää 
jäsenjärjestöjen jäsenistöön vuoden 2019 aikana.  
 

3.1.2. Terveydenhuoltoon suunnattu tule-terveyden edistäminen 
Marraskuussa 2016 käynnistynyt yhteistyö Suomen Sydänliiton ja Yksi Elämän Neuvokas perhe -
menetelmän kanssa. Neuvokas perhe on neuvoloiden ja kouluterveyden huollon käytössä oleva 
tutkimusnäyttöön perustuva perhelähtöinen valtakunnallinen elintapaohjausmenetelmä, joka 
on myös valtion kärkihanke. Neuvokas perhe sisältää työvälineitä terveydenhuollon 
ammattilaisille ja perheille. Tule ry:n Marja Kinnunen oli kouluttajana Yksi Elämän Neuvokas 
perheen yhdessä koulutuksessa, jossa käytettiin esimerkeissä tuki- ja liikuntaelinterveyden 
kannalta oleellisia asioita. Kinnunen toimi asiantuntijana Neuvokas perhe -menetelmän 
ohjausryhmässä.  
 

3.1.3. Tule-terveyden edistäminen päättäjille  
Vuonna 2018 jatkettiin tulessa.fi -sivuston päivittämistä. 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. Sivuston tunnetuksi tuomista tehostettiin ja alkuvuodesta sivustoa 
mainostettiin mobiilimarkkinoinnin keinoin.  Vuonna 2018 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 vähentämiseksi. 
Sivustolla on vuoden 2018 aikana ollut 19 555 ( v. 2017 15 029) yksittäistä kävijää ja sivuilla 
istuntoja oli yhteensä 24 081 (v 2017 18 817). Yksittäisiä sivuja katsottiin 49 643 (v. 2017 47 145) 
kertaa. 
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Elinvoimainen TULEvaisuus kunnissa -seminaari päättäjille 
Kuntapäättäjille järjestettiin yhteistyössä Kevan kanssa 
seminaari 26.9.2018. Seminaariin osallistui 44 ja webinaariin 91 
kunta- ja maakuntapäättäjää ja luottamusjohtoa, eri 
hallinnonalojen virkamiehiä, asiantuntijoita ja hyvinvoinnin 
edistämisen työtä tekeviä kuuntelemaan, miten tulevaisuuden 
kunnissa edistetään kuntalaisten terveyttä ja opitaan 
ehkäisemään rajusti lisääntyviä tule-ongelmia. 
 
Päivän avasi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, joka 
puheessaan painotti kuntien roolia kuntalaisen hyvinvoinnin 
lisääjänä ja sen edistämisen olevan suoraan sidoksissa myös 
kunnan elinvoimaan, työllisyyteen ja sitä kautta kunnan 
verotuloihin.  
 
Puheenvuoroja käyttivät myös kunnat, joissa panostus 

ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen on tuottanut nopeasti ja pienillä kustannuksilla 
näkyviä tuloksia. 
 
Seminaarin eri asiantuntijapuheenvuoroissa korostui ajatus ”Ihmisten arki luodaan ja koetaan 
kunnissa”.  Päivän puheenvuorojen tallenteet löytyvät Tule ry:n youtube-kanavalta. 
 
Seminaarin osallistuneista 33 % (n = 51) vastasi palautekyselyyn. Vastaajista: 

 98% piti seminaarin aiheita mielenkiintoisina  
 93% vastaajista arvioi aiheiden olevan vähintään jokseenkin tärkeitä oman työn 

kannalta.  
 98% vastasi saaneensa seminaarista hyödyllistä tietoa 
 96% aikoi ainakin osittain hyödyntää sitä omassa työssään 
  94% ilmoitti, että seminaarin anti saattaa auttaa saavuttamaan parempia tuloksia 

omassa työssä.  
 

Videotietoiskut  
Kaksi helmikuussa 2018 päättäjille suunnattua videota "Elinvoimainen kunta huolehtii 
kuntalaisen tule-terveydestä” ja ”Yhteiskunnan selkärangasta on pidettävä huolta”, valmistui. 
Videot tehtiin Tussitaikurit Oy:n kanssa ja videot julkistettiin liiton youtube-kanavalla sekä jaettiin 
sosiaalisen median kautta.  

 

3.1.4. Jäsenjärjestöjen ja muiden tahojen yhteistyön kehittäminen ja 
verkostoituminen 
Tule-foorumi järjestettiin 8.11.2018 Holiday Inn Helsinki Centren tiloissa.  
Aamupäivällä pidettiin Tule ry:n strategian suunnittelutyöpaja, jonka fasilitaattorina toimi Vesa 
Salmi (SOSTE). Iltapäivän teemana oli ”Järjestöt vaikuttajina” ja puhujina olivat 
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, viestintäpäällikkö Eeva Ketvel Suomen Yrittäjistä ja 
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yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson Invalidiliitosta. Tilaisuuteen osallistui 18 osallistujaa 
yhdeksästä Tule ry:n jäsenjärjestöstä.  
 

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

 
3.2.2. Kotimaiset edustukset 
• Hyvinvointisuosituksia työelämään Promo@Work, Työterveyslaitos (Strategisen 

tutkimuksen neuvosto -hanke) 
• THL:n koordinoima Kansallinen Lihavuus laskuun -työryhmä 
• Neuvokas perhe -menetelmän ohjausryhmä 
• Folkhälsanin koordinoiman DAGIS-tutkimuksen ohjausryhmä 
• Eduskunnan Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas ja Tutkas-asiantuntijapankki 
• Vaikuttavuuden arviointi yhteistyö, Kuntoutussäätiö 
• Implanttirekisteri THL  
• Liikkujan polku – vaikuttajatyöryhmä 
• Invalidiliitto TULE-apu –ohjausryhmä 
• Työkalu lapsen ylipainon puheeksiottoon -suunnittelutyöryhmä (Yhteistyössä THL, Tule ja 

Sydänliitto; Käypähoito suositus -työryhmän työn tueksi) 
 

3.2.3. Ulkomaiset edustukset 
• Tule ry käyttää Suomen äänivaltaa ja toimii Kansallisena koordinaattorina (National Action 

Network) Maailman tuki- ja liikuntaelinjärjestön Global Alliance for Musculoskeletal Health 
–verkostossa. 

o Pediatric task force  
o Maailman tule-lähettiläs (Global ambassador), ortopedi LKT Esko Kaartinen, Tule ry. 

 
3.3. Työryhmät 
3.3.1. Yleisöluentotyöryhmä 
Työryhmään kuuluvat 

 toiminnanjohtaja Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry 
 toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry 
 koulutussuunnittelija Mari Visakko, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 
 toiminnanjohtaja Leila Salonen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 
 vastaava järjestöasiantuntijat Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry 
 järjestöpäällikkö Sami Hämäläinen, Huoltoliitto ry 
 projektipäällikkö Jenni Tuomela, Suomen Luustoliitto ry (elokuu 2018 asti) 
 järjestösihteeri Lauri Väänänen, Suomen Luustoliitto ry (elokuu 2018 asti) 
 toiminnanjohtaja Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry (elokuu 2018 alusta) 
 toiminnanjohtaja Helena Yli-Harja, Suomen Sjögrenliitto ry (syyskuun 2018 alusta) 
 toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, Tule ry 
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 suunnittelija Jaana Hyvönen, Tule ry 
 

3.3.2. Kansallinen TULE-ohjelma (KTO) – ohjausryhmä 
Vuoden 2018 aikana KTO:n suunnittelun valmistelutyöryhmässä on toiminut toiminnanjohtaja 
Marja Kinnunen sekä Tule ry:n hallitus. Ohjausryhmän toiminta käynnistyy vuonna 2019 ja 
siihen kuuluvat 

 naprapaatti Merja Avola, Suomen Naprapaattiyhdistys ry 
 kansanedustaja Sari Essayah, Suomen Eduskunta 
 toiminnanjohtaja Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry 
 aluesuunnittelija Hanna Jungman, Suomen Nivelyhdistys ry 
 puheenjohtaja Laura Lee Kamppila, Suomen Osteopaattiliitto ry 
 professori Jaro Karppinen, Työterveyslaitos ja Oulun yliopisto 
 Neuvokas perhe -projektipäällikkö Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto ry 
 toimitusjohtaja Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö 
 erityisasiantuntija Matleena Livson, Suomen Olympiakomitea 
 kiropraktikko Jani Mikkonen, Suomen Kiropraktikkoliitto ry 
 kehittämispäällikkö Päivi Mäki, THL 
 puheenjohtaja Marjo Rinne, Selkäliitto ry 
 hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen, Kuopion kaupunki 
 sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen, Invalidiliitto ry 
 pääjohtaja Markku Tervahauta, THL 
 puheenjohtaja Mikko Utecht, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 
 fysiatri Kia Pelto-Vasenius, Suomen Fysiatriyhdistys ry 
 toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, Tule ry 

 
3.3.3. Strategiatyöryhmä 
Tule ry:n hallituksen valitsema strategiatyöryhmä valmistelee Tule ry:n strategiaa, jonka 
liittokokous hyväksyy.  Työryhmään kuuluvat 

 puheenjohtaja Katriina Lahti 
 vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri, Invalidiliitto 
 toiminnanjohtaja Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys ry 
 toiminnanjohtaja Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry  
 toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, Tule ry 

Strategiatyöryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana yhden kerran. 
 
3.3.4. Vaalivaikuttaminen 2019: Kuntoutus näkyväksi- työryhmä 
Vaalivaikuttamisen työryhmä perustettiin syksyllä 2018. Työryhmässä on luotu yhteinen esite 
kuntoutuksen näkökulmasta jaettavaksi vuoden 2019 vaalien ehdokkaille. Työryhmä jatkaa 
toimintaa 2019 aikana. Työryhmään kuuluvat 

 toiminnanjohtaja Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö 
 johtaja Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö 
 kehitysjohtaja Susanna Antikainen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 
 toiminnanjohtaja Leila Salonen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 



10 
 

 toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 
 toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, Tule ry 
 suunnittelija Jaana Hyvönen, Tule ry 
Vaalivaikuttamistyöryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. 

 
3.3.5. Seminaari- ja koulutustyöryhmät 
Seminaarityöryhmä perustettiin syksyllä 2017 ja sen toiminta jatkui vuoden 2018 aikana. 
Työterveysseminaarityöryhmään kuuluvat:  

 puheenjohtaja Laura Lee Kamppila Suomen Osteopaattiliitto ry 
 fysioterapeutti Terhi Enjala, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 
 naprapaatti Merja Avola, Suomen Naprapaattiyhdistys ry 
 toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, Tule ry 
 suunnittelija Jaana Hyvönen, Tule ry 

 
Jäsenyhdistysten ja Hyte-ammattilaisten koulutustyöryhmään kuuluvat: 

 toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, Tule ry  
 puheenjohtaja Katriina Lahti 
 vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveri Invalidiliitto 
  toiminnanjohtaja Kirsi Töyrylä-Aapio Selkäliitto ry 
  toiminnanjohtaja Ansa Holm, Suomen Luustoliitto 
 toiminnanjohtaja Jyrki Laakso, Suomen Nivelyhdistys.  

 
3.4. Kansainvälinen toiminta 
Tule ry jatkoi vuoden 2018 aikana myös verkostoitumista kansainvälisiin tule-toimijoihin, muun 
muassa Global Alliance for Musculoskeletal Health of Bone and Joint Decade. 
 
4. Viestintä ja markkinointi 
Tule ry:n verkkosivuille (www.suomentule.fi) on koottu tietoa tule-terveydestä, jäsenjärjestöistä ja 
liiton toiminnasta. Vuonna 2018 sivuilla kävi 12 775 yksittäistä kävijää ja istuntoja oli yhteensä 15 
909. Yksittäisiä sivuja katsottiin 33 938 kertaa. Liiton omalla Youtube-kanavalla on julkaistu tehtyjä 
videoita ja linkitetty hyödyllisiä terveyttä edistäviä kanavia. Sivustolla olevia videoita on katsottu 
yhteensä 5 716. Tule ry:n Facebook-sivuilla oli 661 seuraajaa ja kanavan kautta tavoitettiin 95 391. 
Twitter-tilillä seuraajia oli 664 twiittauksia 65 kpl ja kanavan kautta tavoitettiin 64 340. 
 
TULE kuntoon, seniori! -luentoja markkinoitiin eri tiedotuskanavilla, sanomalehti-ilmoituksilla ja 
luentokiertueen omilla Facebook-sivuilla seuraajia oli 150 ja kanavan kautta tavoitettiin 3 496. 
jäsenjärjestöille ja sidosryhmille lähetetyillä uutiskirjeillä sekä käyttämällä ePressi-palvelua 
tiedottamiseen. Luentokiertueesta tiedotettiin myös mm. lehtien ja kaupunkien sähköisissä 
tapahtumakalentereissa. 
 
Vuonna 2018 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 vähentämiseksi. Sivustolla on vuoden 2018 aikana ollut 19 555 
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yksittäistä kävijää ja sivuilla istuntoja oli yhteensä 24 081. Yksittäisiä sivuja katsottiin 49 643 kertaa. 
 
Tule ry näkyi mediassa vuoden 2018 aikana.  

 Senioriterveyslehdessä lokakuussa julkaistiin ”Tule-sairaudet ovat suurin kipua aiheuttava 
sairausryhmä” Marja Kinnusen kirjoitukseen pohjautuva ”Tuki- ja liikuntaelimistö kaipaa 
huoltoa” -artikkeli.  

 Kuntalehden kumppanuusblogi ”Tule-ongelmat, estettävissä oleva aikapommi” julkaistiin 
alkusyksyllä 2018.  

 Turun Sanomissa julkaistiin ”Lapsen ylipainon ehkäisy on koko yhteiskunnan asia” 
marraskuussa Marja Kinnusen, Terhi Koivumäen (Sydänliitto) ja Päivi Mäen (THL) yhteinen 
mielipidekirjoitus. 

 Vuoden 2018 aikana julkaistiin kahdeksan mediatiedotetta 
 Uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana kaksi  

 
Sisäinen viestintä – hallituksen kokouskutsut ja tilannekatsaukset – on hoidettu sähköpostitse ja 
puhelimitse ja kokoontumiset ovat mahdollistaneet suullisen tiedottamisen. 
 

5. Toimisto ja henkilöstö 
Tule ry:n toimisto sijaitsee osoitteessa Laivanvarustajankatu 3 Lh 2, 00140 Helsinki. 
Vuonna 2018 Tule ry:ssä oli kaksi vakituista työntekijää, toiminnanjohtaja VTT Marja Kinnunen ja 
suunnittelija Jaana Hyvönen.  Kirjanpito- ja taloushallintopalvelut ostettiin Tulosnurkka Oy:ltä. 
 
5.1. Koulutukset ja tapahtumat 
 
Tule ry:n järjestämät seminaarit ja tilaisuudet 
26.9.18 Kuntapäättäjäseminaari, yhteistyössä Keva 
08.11.18 Tule-forum 
 
Tilaisuudet, joissa Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen luennoimassa:  
26.1.18  Suomen Fysiatriyhdistys:  ”Tule ry:n esittely”(noin 100 kuulijaa) 
19.4.18 UKK-instituutin webinaari-sarjassa: ”Motivoiva vuorovaikutus liikkumisen 

edistämisessä ” (22 osallistujaa + tallenne maksaneille osallistujille) 
joka oli suunniteltu: mm.  työterveyshuoltohenkilöstölle, työpaikkojen 
liikuntavastaaville, työhyvinvoinnin edistäjille, liikuntajärjestöjen asiantuntijoille ja 
henkilöstöliikuntapalvelujen tuottajille otsikolla  

26.4.18  Kuntoutussäätiön Vaikuttaja-aamukahvit: teemalla "Miksi tuki- ja liikuntaelinterveys 
on kaikkien asia? Toimintakykyä tukeva TULEvaisuus toimivilla rakenteilla!" Salissa oli 
20 kuulijaa ja tallennetta katsottiin seuraavan kolmen päivän aikana 147 kertaa.  

05.10.18  Kiropraktikkojen vuosikokous: ”Tule ry:n esittely” (noin 25 kuulijaa) 
12.10.18 Selkäliiton koulutuspäivä: ”Tavoitteisiin ryhmän avulla! Millainen ryhmä motivoi 

muutoksiin” (noin 15 osallistujaa) 
11.12.18 Neuvokas perhe -juhlaseminaari: ”Vahvuuksista voimaa! Tutkimusnäyttö tukee 

empatian käyttöä” (noin 250 kuulijaa salissa + pysyvä videotallenne) 
22.11. Kokonaisvaltaisen kivunhoidon päivän - asiakaslähtöisen kivunhoidon tulevaisuuden 
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näkymiä Suomessa ja lisätä tietoisuutta kivunhoidon ammattilaisten toiminnasta 
(salissa noin 120 kuulijaa + verkkolähetys) 

14.12.18 Työterveyslaitoksen seminaarissa Vieläkö kipu vie? (seminaari tutkijoiden, kehittäjien 
ja päättäjien aktiivisen keskustelun tueksi):  otsikolla ”Yhteiskunnan selkärangasta on 
pidettävä huolta: kenen asia on parantaa TULE-terveyttä ja miten se tehdään?” 
(salissa noin 120 kuulijaa) 

 
TULE kuntoon -luentokiertue 
22.2.18 Vieremä 
8.3.18 Tuusniemi 
22.3. Vesanto 
25.4. Ulvila ja Ilmajoki 
25.5. Tampere, K50-Festivaalit 
23.6. Juva 
6.9. Kuhmo 
11.9 Laukaa 
12.9. Akaa 
20.9. Ilomantsi 
21.9. luento Somero 
10.10. Järvenpää 
16.10. Haapajärvi, Mikkeli, Kokkola ja Jyväskylä 
18.10. Juuka 
24.10. Eura 
7.11. Lahti 
15.11. Raahe 
 
Muiden järjestämät seminaarit ja koulutukset  
17.1. Ennakkoarviointi kunnissa, Kuntatalo 
30-31.1. Järjestöjohdon tammifoorumi 
28.2. Tulevaisuuden kunta, Soste 
2.3. Liikuntapoliittinen selonteko 
14.3. Liikkujan polku, Olympiakomitea 
21.3. Työelämän suositukset, TTL 
26.3. Liikuntapolitiikan yleiskuva -webinaari 
9.4. Maakuntavaalit webinaari 
10.4. Tulevaisuuden kunta, Kuntatalo 
15.5. Päihdepäivät, Kulttuuritalo 
22.5  Kuntien hyvinvointiseminaari, Kuntatalo 
31.5. Lets  move it -aamiaistilaisuus 
14.8. Muutosten ennakoinnin keinot sote-järjestössä, SOSTE 
4.9. Muutosten ennakoinnin keinot sote-järjestössä 
5.9. Vaikuta vaaleihin, SOSTE 
14.9. Selkäliitto 30 vuotta -juhlaseminaari 
2-3.10. Nordic Network of PromoKids  Islannissa -seminaari 
9-10.10 M/S Soste -koulutusristeily 
1.11. Viestintäpäivä kulttuuritwistillä, Veikkaus 
7.11. DAGIS-ohry ja seminaari 
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15.11. Invalidiliiton 80-vuotisjuhlaseminaari 
22.11. Kivun hoito -seminaari 
11.12. Maakunnat ja terveysperusteiset etuudet – millaisilta alue-erot näyttävät 2010-luvun 

Suomessa? KELA 
 
Muut tapahtumat 
12-20.10 Maailmanlaajuinen TULE-toimintaviikko 
 
 

6. Talous ja toimintaedellytykset 
Liiton pääasiallinen rahoitus on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n myöntämä Ak-
avustus. Tule ry:n tuotot olivat 221 295,17€ ja kulut 220 496,66€. Tilikauden ylijäämä oli 798,60€. 
Tuotot muodostuivat STEA:n projektirahoituksesta 210 333,13€, varainhankinnan jäsenmaksu-
tuotoista 6 000,00 € ja korkotuotoista 23,89€. Omaa pääomaa oli 33 415,40€. Taseen loppusumma 
oli 109 060,17€. Liiton talous on pysynyt ennallaan.  
 
7. Riskitekijät ja tulevaisuuden arviointi 
 
Riskitekijöitä, uhkia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia on esitetty taulukossa 1.  
 

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 
 

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 
 
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 
 

Taulukko 1. Riskitekijät, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet  
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Tulen vahvuuksia ovat 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).  
 
Tule ry työllisti vuonna 2018 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 yhteiselle verkkolevylle.  
 
Tulen omarahoitusosuus koostuu vain jäsenmaksuista (noin 6 000€ vuodessa). Henkilöstön pitämi-
nen vaatii siis ulkopuolista rahoitusta. Tällä hetkellä STEA:n rahoituksen oletetaan jatkuvan palk-
kausavustuksena. 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. 
 
 Tule ry:n nimi tiedetään tuki- ja liikuntaelinammattilaisten keskuudessa. Tunnettavuutta olisi 
kuitenkin hyvä nostaa vaikuttajien, ammattilaisten ja väestönkin keskuudessa. Tunnettavuutta on 
nostettu yleisöluentojen avulla ja toimimalla erilaisissa asiantuntijaryhmissä Tulen edustajana. 
Tunnettavuuden lisäämistä jatketaan näkymällä eri foorumeilla. 
  
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.  
 
Viitteet: 
Marja Kinnusen, Päivi Mäen ja Terhi Koivumäen mielipidekirjoitus: 
https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4169792/Lukijalta+Lapsen+ylipainon+ehkaisy+on+koko+yhteiskunnan+asia   

Kumppaniblogi: https://kuntalehti.fi/sisaltonosto/tule-ongelmat-estettavissa-oleva-aikapommi/  


