
  



Tule-terveyden edistämistä koronan keskellä 
 

”Tule ry on tärkeä asioiden yhteen koostaja, vaikuttaja ja verkosto” / ”Tule ry toimii tärkeänä linkkinä 
kentän, järjestöjen ja poliitikkojen välissä. Tule-terveyden edistäminen jäisi paljon köyhemmäksi 
Suomessa ilman Tule ry:tä”.  Nämä sitaatit ovat avoimia palautteita kyselystä, josta pyysimme sidosryhmiä 
arvioimaan toimintaamme vuonna 2020. Kyselyn palautteiden perusteella saamme olla ylpeitä vuonna 
2020 tehdystä työstä!  

Vuoden 2020 koronaepidemia yllätti myös Tule ry:n. Pystyimme vastamaan odottamattomaan ja uuteen 
haasteeseen muuttamalla toimintatapoja, suunniteltuja aikatauluja ja osin myös toiminnan panopisteitä. 
Keväällä huolemme kohdistui etenkin yli 70-vuotiasiin, joita neuvottiin olemaan karanteeninomaisissa 
olosuhteissa. Aloitimme väestöviestinnän toimet, jota oli alun perin suunniteltu syksylle. Kokosimme 
nettisivuillemme helppoon pakettiin jumppia ja muuta tietoa toimintakyvyn ylläpitoon. Kerroimme Ilta-
Sanomissa pariinkin otteeseen sivun mittaisesti pienenkin liikkumisen hyödyistä toimintakyvylle. 
Myöhemmin julkaisimme kansalaisten arkeen sopivat ”Helpompi tapa” -työvälineet sekä printti- että 
nettiversioina. Työvälineet on suunniteltu elintapamuutoksen tueksi ja samaa asiaa edistämään 
ammattilaisille. Helpompi tapa -työvälineitä onkin jo tilattu ahkerasti terveydenhuollon käyttöön. 

Syksyllä liittokokous hyväksyi uuden strategian, jota oli työstetty työpajoissa yhteistyössä jäsenistöä 
kuunnellen. Kansallisen TULE-ohjelman julkaisutilaisuus siirtyi loppuvuodelle. joka oli hyvä, sillä saimme 
aikaa hioa ohjelmaa. Vielä kevään ja kesän aikana erinomaisia kommentteja Kansallisen TULE-ohjelman 
sisältöön. Kansallisen TULE-ohjelman lisäksi edistimme tule-terveyttä erilaisissa kansallisissa 
asiantuntijatyöryhmissä ja teimme kaksi virallista kannanottoa Sosiaali- ja terveysministeriölle.  

Koronarajoituksia tiukennettiin marraskuun lopulla. Tämä muutti vielä vuoden loppurutistuksia mm. 
suunniteltuja podcasteja palavereineen ja studioaikoineen jouduttiin perumaan. Saimme äänitettyä yhden 
jakson, vaikka loput siirtyivät vuodelle 2021. Lähes kaikki hallituksen kokoukset ja kehittämispäivä 
toteutettiin verkossa. Koronan aiheuttamat muutokset, peruuntuneet työmatkat ja tapahtumat sekä 
verkkoon ohjattu toiminta selittävät osaltaan ylijäänyttä rahaa.  

Liiton pääasiallinen rahoitus on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n myöntämä Ak-avustus. 
Tule ry:n tuotot vuonna 2020 olivat 218 938,64 € ja kulut 216 445,63 €, ylijäämä oli 2 493,01 €. Tuotot 
muodostuivat STEA:n projektirahoituksesta 215 816 € ja edellisen vuoden siirtymästä ja toiminnan muista 
tuotoista 500 €, varainhankinnan jäsenmaksutuotoista 6 550 € ja korkotuotoista 0,04 €. Omaa pääomaa oli 
37 173,67 €.  Taseen loppusumma oli 108 865,24 €. Liiton talous on pysynyt ennallaan 

Katse tulevaisuuteen  

Tarve Tule ry:n työlle kasvaa. Väestö ikääntyy, joten kaikkien ikäryhmien toimintakyky tulee olemaan 
entistäkin tärkeämpää kansanterveyden ja kansantalouden kannalta. Työmme haasteena on rahoituksen 
epävarmuus. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja olemme kehittäneet toimintaamme kuunnellen 
jäsen- ja sidosryhmien palautetta. Meillä on selkeä suunta ja tutkittuun näyttöön nojaavat viestit. Nyt ja 
tulevaisuudessa tehtävämme on jalkauttaa Kansallisessa TULE-ohjelmassa esitettyjä ratkaisuja päättäjille, 
terveydenhuoltoon ja väestön keskuuteen entistäkin vaikuttavammin. Koronan jälkeisessä yhteiskunnassa 
väestön toimintakyky on entistäkin tärkeämpi asia. Jatkamme siis työtämme kohti tuki- ja 
liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa.    



TUKI- JA LIIKUNTAELINLIITTO TULE RY STRATEGIA 2020-2023 
 

TULE ry:n strategia hyväksyttiin liittokokouksessa syyskuussa 2020 

  



Liitolla oli vuodelle 2020 kolme päätavoitetta: 
 

1. Edistää tuki- ja liikuntaelinterveyttä koskevia päätöksiä ja valintoja yhteiskunnassa. Tämä 
tapahtuu lisäämällä päättäjien, vaikuttajien ja toimijoiden tietoa tuki- ja liikuntaelin-
terveyden sekä tule-ongelmien yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityksestä ja 
vaikuttamiskeinoista. 

TYÖ, JOLLA TAVOITETTA EDISTETTIIN TYÖN TULOKSIA 

• ”Kohti tuki- ja liikuntaelinterveyttä 
edistävää yhteiskuntaa” Kansallinen Tule-
ohjelma 2020-2025 
o ohjelma- ja ohjausryhmätyön 

koordinointi 
o kirjoitustyö 
o julkaisuwebinaari  

• Viralliset kannanotot ja kommentoinnit 
o STM: Sote-uudistus laki terveydenhuollon 

järjestämisestä 
o STM Terveydenhuollon 

palveluvalikoimaneuvosto Palko, 
Elintapaneuvonta 

• Kuntamarkkinat 9.-10.9.20, verkossa 
o blogikirjoitus,  
o Kuntalehden liitteenä Tiedä ja Toimi -

kortti Kuntapäättäjille 
• Työryhmissä tapahtuva työskentely 

o STM/THL: Koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–
2030 (Työikäisten kaatumiset ja 
putoamiset & Iäkkäiden kaatumiset ja 
putoamiset -asiantuntijaryhmät) 

o THL: Lihavuuden ehkäisyn 
asiantuntijaverkosto & 
päättäjätyöryhmä 

o Terveyden edistämisen verkosto, SOSTE 
o KUVE-verkosto, SOSTE 
o Valtioneuvoston asettaman 

Kansanterveyden neuvottelukunnan 
varajäsenyys (Sosten nimeämä edustaja) 

o Yhteisömediatyöpaja (Kuntoutussäätiö) 
• Kutsuttuna puhujana 

o STM/THL Turvallisesti kaiken ikää – 
tavoiteohjelma 2021–2030 
julkistamistilaisuus 

• TULE-forum 2020: ”Tule-terveys ja 
toimintakyky päätöksenteossa”-
etätapahtuma 
o Osallistujia: 20 

• Kansallisen TULE-ohjelman tiedotteen avasi 2266 
vastaanottajaa, ja viesti ohjelmasta tavoitti yli 
21 000 sosiaalisen median käyttäjää 

• Ohjelman julkaisuwebinaariin osallistui 120 
asiantuntijaa, valtakunnallisia päättäjiä, 
terveydenhuollon ammattilaisia sekä järjestöjen 
edustajia. Palautteeseen vastasi 21 osallistujaa. 
Heistä:    
o 91 % piti sisältöä tärkeänä ja 96 % 

ajankohtaisena 
o 92 % ilmoitti saaneensa tietoa, jota 

hyödyntää työssään tai luottamustoimessaan 
o 80 % uskoi, että ohjelmatyöllä voidaan 

vaikuttaa TULE-terveyden edistämiseen ja 
hoitoon 

”Haluan nostaa ohjelman ylös kehitystyössä 
sairaalamaailmassa sekä perusterveyden ja 

työterveyden huollossa.” 
 

”Tuon asiaa esiin kunnan hyte-työssä, sote 
johtoryhmässä, vien materiaalia someen. Keskustelen 

lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon 
asiantuntijoiden sekä liikuntapalvelujen johdon 

kanssa.” 
 

• STM:n Palveluvalikoimaneuvosto Palkon 
Elintapaneuvonnan suosituksessa huomioitiin 
otettiin Tule ry:n ehdottomia muutoksia. 

• Kuntaviestintämme tavoitti arviolta 35 000 
kuntapäättäjää ja -vaikuttajaa 

 
 
 
 
 
 

  



2. Kehittää tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyä ja tule-terveyden edistämistä 
terveydenhuollossa lisäämällä terveydenhuollon ammattilaisten tietoa ja keinoja tuki- ja 
liikuntaelinterveyden edistämisestä. 

TYÖ, JOLLA TAVOITETTA EDISTETTIIN TYÖN TULOKSIA 
• HELPOMPI TAPA -elintapamuutokseen 

o korttisarja: liikunta, Terveellinen 
syöminen, Kohtuus, Savuttomuus 

o ohjauksen työvälineitä ammattilaisen 
työn tueksi 

o 2 luentoa (Metropolia & Huoltoliitto) 
• Kutsuttuna luennoitsijana 

o Etelä-pohjanmaan shp, Pohjois-Savon 
shp, UKK-instituutti 

• Podcast-sarja aloitettu (julkaisu 2021) 
• Työterveyslaitoksen ”Työkykyä sote-

yrittäjän arkeen” -ohjausryhmä 

• HELPOMPI TAPA -uutiskirjeen avasi 726 ja 
tiedotteen 264 vastaanottajaa, aiheella 
tavoitettiin lähes 8500 somen käyttäjää 

• Luentopalaute HELPOMPI TAPA -materiaalien 
koulutuksesta: ”Saat meidät nykyiset ja tulevat 
ammattilaiset ymmärtämään, ettei se ole 
mahdotonta eikä loppujen lopuksi niin 
vaikeaakaan” 

• Sairaanhoitopiirien luennoilla tavoitettiin noin 
200 ammattilaista 

 
 
 

 

 

3. Edistää väestön tuki- ja liikuntaelinterveyttä lisäämällä tietoa, keinoja ja tukea tuki- ja 
liikuntaelinterveyttä tukeviin valintoihin ja elintapoihin. 

TYÖ, JOLLA TAVOITETTA EDISTETTIIN TYÖN TULOKSIA 
• ”Apua arkeen ja toimintakyvyn ylläpitoon” -

koontisivusto 
o mm. jumppavideoita ja -ohjelinkkejä 

• 2 kpl maksettua 1/1 sivun adverbiaalia 
Iltasanomissa (”Liikunnalla vireyttä ja 
toimintakykyä ikäihmisten korona-arkeen”)  

• HELPOMPI TAPA -kortit 
o Liikunta, Terveellinen syöminen, 

Kohtuus, Savuttomuus 
o 1 videoklippi käytön opastamiseen 
o Lisämateriaalit kortteihin sähköisesti 

ladattavina 
• TULE Kuntoon -yleisöluento, syyskuu 

Uusikaupunki  

• Medialle suunnatun ”Arjen haasteet” -tiedotteen 
avasi 1035 vastaanottajaa, somen käyttäjiä 
tavoitettiin noin 50 000 

• Ilta-Sanomien lukijoita tavoitettiin noin 200 000 
• TULE-kuntoon luennolla 40 osallistujaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

VUODEN 2020 VIESTINTÄ TIIVISTETTYNÄ 

TIEDOTTEET 

• Kun ikääntyneen arki pysähtyy, kannattaa toimintakykyä suojella liikkumalla 
o 20.3.2020, lähetetty 881, tavoittanut 104 

• Mistä arjen tukea ikääntyneelle korona-arjessa? 
o Tiedote 22.4.2020, lähetetty 963, tavoitettu 209 

• Maailmanlaajuinen Tule-toimintaviikko 12.-20.10.2020 käynnistyy: 
"Liikutetaan itseämme"  
o Tiedote 12.10.2020, lähetetty 1 661, tavoittanut 312 

• Löydä HELPOMPI TAPA elintapamuutoksiin 
o Tiedote 29.10.2020, lähetetty 1 034, tavoittanut 174 

MUUT 
KIRJOITUKSET 

 

• Julkaistut mielipidekirjoitukset maakuntalehdissä (2 kpl) (Kaleva & Savon 
sanomat, teema: Ikääntyvä Suomi tarvitsee resursseja toimintakyvyn 
turvaamiseen, järjestötyön turvaaminen) 

• Asiantuntija-artikkelit aikakausilehdissä (1 kpl) (Senioriterveys: ”Tuki- ja 
liikuntaelinterveyttä rakennetaan arjessa”) 

• Yksi kansainvälinen vertaisarvioitu tiedejulkaisu  
• Yksi kirjoitus jäsenyhdistyksen lehdessä 

UUTISKIRJEET 

• Uutiskirje 1/20 11.02.20, avausprosentti 52,5% (N= 113/222) 
• Uutiskirje 2/20, jäsenkirje 27.4.20, avausprosentti 35,9% (N= 14/40) 
• Uutiskirje 2/20, 27.4.20, avausprosentti 43% (N= 79/192) 
• Uutiskirje 3/20, jäsenkirje 9.6.20 avausprosentti 36,8% (N= 14/40) 
• Uutiskirje 3/20, avausprosentti 32 % (N= 60/195) 
• Uutiskirje 4/20 6.10.20, avausprosentti 45,5% (N=102/234) 
• Uutiskirje 5/20, 12.10.20 avausprosentti 39% (N= 87/232) 
• Uutiskirje 6/20 29.10.20, avausprosentti 29,4% (N=73/267) 

VERKKOSIVUT  JA 
SOSIAALINEN 

MEDIA 
 

• suomentule.fi verkkosivut: 
o Uudet kävijät: 78 266, sivujen yksittäiset katselut: 62 789 

• Facebook: 
o seuraajia: 1 217, julkaisut: 142, tavoitettu: 103 033 

• Twitter: 
o seuraajia: 925, twiittejä: 83, tavoitettu: 55 790 

• Youtube: 
o Katseltu: 3 293 

 

  



Hallitus 
 

Tule ry:n hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Lähi- tai etäkokouksia pidettiin seitsemän kertaa. Lisäksi 
pidettiin yksi sähköpostikokous sekä vietettiin puolen päivän kehittämispäivää.  

Hallituksen kokoonpano 9/2020 asti 
 

Puheenjohtaja 
Katriina Lahti 

Varapuheenjohtaja 
Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry 

Hallituksen jäsenet:  
Hanna-Kaisa Järvi, Suomen Kuntoutusyrittäjät 
Laura Lee Kamppila, Suomen Osteopaattiliitto ry 
Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry 
Marja Mikkelsson, Suomen Fysiatriyhdistys ry 
Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö 
Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry 
Heli Vehkala, Huoltoliitto ry 

 

Hallituksen kokoonpano 9/2020 alkaen 
 

Puheenjohtaja 
Katriina Lahti 

Varapuheenjohtaja 
Ansa Holm, Suomen Luustoliitto ry 

Hallituksen jäsenet:  
Satu Grekin, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry 
Laura Lee Kamppila, Suomen Osteopaattiliitto ry 
Mari Kauhaniemi, Suomen Nivelyhdistys ry 
Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry 
Marja Mikkelsson, Suomen Fysiatriyhdistys ry 
Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö 
Kirsi Töyrylä-Aapio, Selkäliitto ry 
Heli Vehkala, Huoltoliitto ry 


	Tule-terveyden edistämistä koronan keskellä
	TUKI- JA LIIKUNTAELINLIITTO TULE RY STRATEGIA 2020-2023
	VUODEN 2020 VIESTINTÄ TIIVISTETTYNÄ
	Hallitus
	Hallituksen kokoonpano 9/2020 asti
	Hallituksen kokoonpano 9/2020 alkaen


