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Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 

 

Toimintakertomus 2014 

 

1. Yleistä 

Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolisto-

sairauksiin eli IBD:hen (Inflammatory Bowel Disease). Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat 

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa. Vuosittain IBD diagnoosin saa noin 2 000 suomalaista. IBD:hen 

sairastutaan useimmiten nuoruusiässä tai nuorena aikuisena (15—35 -vuotiaana) sekä yli 60-

vuotiaana. IBD on krooninen pitkäaikaissairaus, johon ei ole tiedossa parantavaa hoitoa. Sairaus 

voi heikentää oleellisesti työ- ja toimintakykyä. 

 

Crohn ja Colitis ry on 1984 perustettu, valtakunnallinen tulehduksellista suolistosairautta sairasta-

vien tuki- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistyksen keskeisiä tehtäviä ovat edunvalvonta, tiedottami-

nen, sekä vertaistukitoiminnan ja sopeutumisvalmennuksen järjestäminen IBD:tä sairastaville ja 

heidän läheisilleen. Vuoden 2014 lopussa yhdistyksellä oli 6 820 jäsentä, jäsenmäärä kasvoi 

vuoden aikana yli 10 %. Vuosi 2014 oli myös Crohn ja Colitis ry:n 30-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi 

näkyi yhdistyksen alueellisissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa sekä viestinnässä. 

 

Vuoden 2014 alussa hyväksyttiin Crohn ja Colitis ry:n missio, visio, arvot ja strategiset linjaukset 

vuosille 2014—2018. Missio on yhdistyksen toiminta-ajatus, joka kuvaa yhdistyksen perustarkoi-

tusta ja sen ydintoimintaa. Missio kertoo lyhyesti sen, että mitä tehtävää vision ja strategian pi-

täisi palvella. Crohn ja Colitis ry:n missio on edistää IBD:tä sairastavien sekä heidän läheistensä 

hyvinvointia ja elämänlaatua. Visio pyrkii luomaan kuvan tulevaisuudesta ja luo suuntaa siihen, 

mitä yhdistys haluaa saavuttaa. Crohn ja Colitis ry:n visio on tarjota ajantasaista tietoa ja moni-

puolista tukea, sekä edistää hyvän ja tasavertaisen hoidon saatavuutta tekemällä laaja-alaista 

yhteistyötä ja vaikuttamalla eri tahoihin. 

 

Yhdistyksen toimintaa ohjaaviksi arvoiksi määriteltiin osallisuus, saavutettavuus, vaikuttavuus ja 

asiantuntijuus. Toiminnan perustana on jäsenistön mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa itselleen 

tärkeisiin asioihin. Yhdistys toimii potilaiden äänenä ja tekee töitä sen eteen, että kaikilla olisi 

mahdollisuus ajantasaisen tiedon ja hyvän hoidon saamiseen. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että 

yhdistys tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja saada vertaistukea ja tietoa asuinpaikasta riippumatta. 

 

Toiminnan painopistealueita vuonna 2014 olivat: 

 Monipuolisen vertaistukitoiminnan tuottaminen eri jäsenryhmille 

 IBD:n tunnettuuden parantaminen ja tiedon lisääminen 

 Sähköisten palveluiden kokonaisuudistus 

Vertais- ja vapaaehtoistoimintaa kehitettiin RAY:n rahoittamassa HyVa - Hyvinvointia vapaaeh-

toistoimijoille projektissa.  Projektin toimintana järjestettiin yhdistyksen vapaaehtoistoimijoille hy-

vinvointi- sekä verkkovertaisohjaajien koulutusta ja aloitettiin uutena toimintana alueellisia Hyvä 

olo-ryhmiä ja Facebookissa toimivia verkkovertaisryhmiä. Uusien vertaistoimintojen avulla lisättiin 

vertaistuen saavutettavuutta ja monipuolistettiin sen sisältöä. 
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IBD tietoisuutta ja IBD termin tunnetuksi tekemistä pyrittiin lisäämään tehokkaan tiedottamisen 

avulla. Useat lehdet kirjoittivat vuoden aikana IBD- aiheisia artikkeleita ja yhdistyksen jäsenis-

töstä haettiin eri-ikäisiä haastateltavia eri medioihin kertomaan omaa tarinaansa. 

 

Sähköisten palveluiden uudistaminen aloitettiin syksyllä 2014 ja työ jatkuu vuoden 2015 puolella. 

Loppuvuoden aikana otettiin käyttöön uusi jäsenrekisteri ja valmisteltiin uusien www-sivujen ulko-

asua, rakennetta ja sisältöjä. 

 

V E R T A I S T U K I 

 

Vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea jäsenten hyvinvointia, luoda yhteenkuuluvaisuuden tun-

netta, estää syrjäytymistä, sekä lisätä tietoa IBD:stä ja sen hoidosta. Vertaistoiminta lisääntyi 

Crohn ja Colitis ry:ssä vuonna 2014 uusilla muodoilla. Toiminnassa on nyt aluevastaavien, tuki-

henkilöiden ja keskustelupalstan moderaattoreiden lisäksi myös kokemuskouluttajia ja verkkover-

tais- sekä hyvinvointivertaisohjaajia. Muutama vapaaehtoinen teki vapaaehtoistoimintaa ”keikka-

luontoisesti” tarvittaessa, mm tuettujen lomien vertaisohjaajana. 

 

2. Aluetoiminta 

Vuonna 2014 aluetoimintaa järjestettiin seuraavilla alueilla: Etelä-Karjala aikuisille ja nuorille; Hel-

sinki-Uusimaa aikuisille, nuorille, perheille ja liikuntaryhmä; Kainuussa perheille, Keski-Suomessa 

aikuisille ja nuorille; Kymenlaaksossa aikuisille; Länsi-Pohjassa aikuisille; Pirkanmaalla aikuisille 

ja nuorille; Pohjanmaalla aikuisille; Pohjois-Pohjanmaalla aikuisille, nuorille ja perheille; Päijät-

Hämeessä aikuisille; Satakunnassa aikuisille ja nuorille; Varsinais-Suomessa aikuisille, nuorille ja 

perheille. 

 

Aluetilaisuuksia oli yhteensä 138, näistä nuorille (CroCoille) oli 22 tapaamista, perheille oli 10 ta-

paamista ja Helsingin liikuntaryhmä kokoontui 30 kertaa. Kaikkiaan 10 tapaamista peruttiin liian 

pienen osallistujamäärän vuoksi. Osallistujia tilaisuuksissa oli kaikkiaan 1 004. Uutta toimintaa 

alkoi vuoden 2014 aikana Länsi-Pohjassa ja Helsingissä alkoi perheille suunnattu toiminta. 

 

Uusia aluevastaavia tuli toimintaan mukaan 12 ja viisi aluevastaavaa luopui vapaaehtoistehtäväs-

tään. Kaikkiaan yhdistyksen toiminnassa oli mukana 36 aluevastaavaa. 

 

Rahaa aluetoimintaan käytettiin yhteensä 14 078 € ja matkakuluihin 2 575 € eli aluetoiminnan 

kaikki kulut olivat yhteensä 16 653 €. 

 

3. Nuorten valtakunnallinen CroCo-toiminta  

Yhdistyksen nuorten CroCo-toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi nuorisotiimi, johon 

kuuluivat: Katri Tuominen, Teija Aalto, Taru Raitio ja järjestötyöntekijä Maija Borén. 

 

Crocojen valtakunnallinen vertaistukiviikonloppu Ikaalisissa 4.—7.9.2014 

Vertaistukiviikonloppuun osallistui 18 nuorta (16 osallistujaa ja 2 vertaisohjaajaa) sekä Crohn ja 

Colitis ry:n järjestötyöntekijä. Viikonlopun aikana käytiin vertaistukikeskusteluja mm. aiheista IBD 

ja arki, IBD ja stressi, sekä IBD ja ruokavalio. Lisäksi ohjelmassa oli pihakisat ja naamiaiset maa-

laishengessä, sekä rentoutusharjoituksia, saunontaa ja ruoan laittoa yhdessä. 



    Toimintakertomus 

2014  
 
       3 (15) 

 

 

Crohn ja Colit is ry ● Kuninkaankatu 22 A 4● 33210 Tampere ● 075  325 4400 ● www.crohnjacoli t is.f i  

4. Lomatoiminta 

Jäsenmatka 

Yhdistyksen jäsenmatka Budapestiin ei toteutunut vähäisen ilmoittautumisen takia. 

 

Tuetut lomat 

Tuettuja lomia oli vuonna 2014 viisi. 

 

Yhden loman aikuisille järjesti Solaris-lomat, se pidettiin kylpylähotelli Summassaaressa, Saari-

järvellä. Siihen osallistui 12 aikuista (19 ilmoittautunutta, 7 ei tullut paikalle) ja yhdistyksen ver-

taisohjaajana toimi Marita Rinne. 

 

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto järjesti kaksi lomaa, ensimmäisen Kylpylä Kivitipussa, Lap-

pajärvellä. Lomalle oli ilmoittautunut 16 lomalaista, joista 10 tuli paikalle. Vertaisohjaajana toimi 

Pirkko Jormalainen. Toinen MTLH:n loma oli Runnin kylpylässä Iisalmessa ja se oli suunnattu 

perheille. Paikalla oli 19 aikuista ja 20 lasta. Vertaisohjaajana toimi Hanna-Kaisa Laakkonen. 

Paikka sai lomalaisilta paljon huonoa palautetta. 

 

Hyvinvointilomat ry järjesti kaksi lomaa IBD:tä sairastaville. Ensimmäinen oli perheille suunnattu 

loma Kisakeskuksessa Raaseporissa. Tälle lomalle osallistui 13 aikuista ja 15 lasta. Lomaa pidet-

tiin onnistuneena, myös paikka sai hyvät arvioinnit, ainoastaan ruokaa arvioitiin liian maustetuksi 

IBD-potilaille. Toinen Hyvinvointilomien tuettu loma oli Pieksämäellä lomakoti Lomapirtillä. Sinne 

osallistui vain muutama yhdistyksen jäsen, ja sinne otettiin myös muita lomalaisia. 

 

Projektivastaava vieraili neljällä lomalla ja järjestötyöntekijä yhdellä lomalla tapaamassa osallistu-

jia ja kertomassa yhdistyksen muusta toiminnasta. 

 

5. Tukihenkilötoiminta 

Tukihenkilöitä oli Crohn ja Colitis ry:n rekisterissä yhteensä 28, vuoden aikana toimintaan tuli mu-

kaan kaksi uutta tukihenkilöä. Yhteydenottoja tukihenkilöille tuli kaikkiaan 203, joista puheluita oli 

99, sähköposteja 21 ja tekstiviestejä 80. Henkilökohtaisia tapaamisia oli 3. Seitsemän tukihenki-

löä ei vastannut raportointipyyntöihin. Yleisimmin yhteydenotot tukihenkilöihin liittyivät seuraaviin 

asioihin: sairastumisen alkusokki, lääkitysasiat, leikkaushoidot, j-pussi ja masennus. Tukihenki-

löiltä kysyttiin myös kehittämisideoita toimintaan liittyen, mutta vastauksia ei juurikaan tullut. 

 

Päivystävä tukipuhelin 

Tukipuhelin päivysti keskiviikkoisin ja seitsemän tukihenkilöä toimi päivystysringissä. Parillisilla 

viikoilla puhelimeen vastasi colitista ja parittomilla Crohnin tautia sairastava tukihenkilö. Kahdella 

päivystyskerralla henkilökunta päivysti, kun varsinainen päivystäjä oli matkoilla tai sairaalassa. 

 

Nuorten tukisähköposti 

Nuorten tukisähköpostissa oli viime vuonna kolme päivystäjää, he päivystivät kaksi viikkoa kerral-

laan. Nuorten tukisähköpostiin tuli viisi viestiä vuoden 2014 aikana. 
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6. Vapaaehtoistoimijoiden koulutus 

20.—21.9.2014 Vapaaehtoisten koulutus Kangasala 

Yhdistyksen vapaaehtoisille järjestettiin koulutus Reumaliiton kuntoutumiskeskuksessa Apilassa. 

Koulutukseen oli ilmoittautunut 21 henkilöä, joista neljä joutui perumaan osallistumisensa. Yhdis-

tyksen puolesta kouluttajina toimivat Ulla Suvanto ja Maria Joutsen, sunnuntain ulkopuolisena 

kouluttajana oli Jutta Laino Ohjaamosta. Koulutuksen aiheita olivat yhdistyksen vapaaehtoistoi-

minnan kehittäminen, vuorovaikutus, erilaisuus ja yhdessä toimiminen. 

 

7. Sopeutumisvalmennuskurssit  

Sopeutumisvalmennustyöryhmään kuuluivat Carita Sinkkonen, Anne Nuolikoski ja Marita Rinne. 

 

Yhdistys järjesti suunnitellun mukaisesti Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-

avustuksella neljä sopeutumisvalmennuskurssia. Kurssien majoitus- ja ruokapalvelut kilpailutettiin 

hankintalain mukaisesti julkisina hankintoina. 

 

Vuoden 2014 kursseille tuli yhteensä 46 hakemusta ja kursseille valittiin 29 IBD:tä sairastavaa 

henkilöä ja 17 läheistä. Kursseille osallistui yhteensä 46 kurssilaista. 

 

Toteutetut kurssit: 

Perhekurssi (5 vrk), 30.7.—3.8.2014, Ikaalisten kylpylässä, Ikaalisissa. 

Kurssille osallistui yhteensä 17 kurssilaista. 

Parisuhdeviikonloppu (3 vrk), 8.—10.8.2014, Rantasipi Siuntion Kylpylässä, Siuntiossa. 

Kurssille osallistui yhteensä 10 kurssilaista. 

Peruskurssi (5vrk), 3.—7.9.2014, Pappilanniemen kurssikeskuksessa, Sääksmäellä. 

Kurssille osallistui 9 kurssilaista. 

Peruskurssi nuorille (5 vrk), 26.—30.11.2014, Nuorisokeskus Marttisissa, Virroilla. 

Kurssille osallistui 10 kurssilaista. 

 

Yhdistyksen kursseilla toimi kurssinjohtajana psykologi Tuula Kokkonen, kurssin toisena ohjaa-

jana toimi perhekurssilla Maria Joutsen, parisuhdeviikonlopussa Heli Parjanen ja perus- ja nuor-

ten kursseilla Carita Sinkkonen. 

 

Kelan rahoittamia sopeutusvalmennuskursseja järjestivät aikuisille Kartanokylpylä Kaisankoti ja 

IBD lasten perheille Rinnekoti-säätiön Noriokeskus. Yhdistyksen edustaja vieraili kaikilla Kelan 

rahoittamilla kursseilla esittelemässä yhdistyksen toimintaa. 

 

Yhdistyksen ja Kelan kursseja markkinoitiin yhdistyksen jäsenlehdessä, nettisivuilla, Facebook-

sivuilla, keskustelupalstalla ja kohdennetuilla sähköposteilla. Sopeutumisvalmennuskurssien esi-

tettä postitettiin sairaaloihin ja jaettiin eri tapahtumissa. 

 

8. Muu vertaistoiminta 

Kokemuskouluttaja 

Crohn ja Colitis ry oli yhdessä muiden järjestöjen kanssa järjestämässä kokemuskouluttajakoulu-

tuksia Tampereella ja Helsingissä. Yhdistyksen toiminnassa oli vuoden 2014 lopussa mukana 

yhteensä kuusi koulutettua kokemuskouluttajaa. 
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E D U N V A L V O N T A 

 

 Edunvalvontaa toteutettiin yhteistyössä alan yhteisöjen, muiden sidosryhmien ja viranomaisten 

kanssa. Edunvalvonnan tavoitteena on huolehtia hoidon korkeasta laadusta ja saatavuudesta 

kohtuullisilla kustannuksilla, sekä potilaiden taloudellisesta toimeentulosta. Edunvalvontatyöryh-

mään kuuluivat Ulla Suvanto, Jyrki Koskinen ja Riitta Vilen. 

 

9. Sidosryhmäyhteistyö ja kannanotot 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

Yhdistys oli jäsenenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä, joka on valtakunnallinen jär-

jestö, jonka tehtävänä on olla toimia sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttaja ja asiantuntija sekä 

sote-järjestöjen äänenä Suomessa. Yhdistyksen työntekijät osallistuivat useisiin SOSTEn järjes-

tämiin koulutuksiin ja seminaareihin. 

 

Tyhjennysaineiden sisältyminen poliklinikkamaksuun 

Yhdistyksessä jatkettiin tyhjennysaineiden maksuttomuuteen liittyvää vaikuttamistyötä ja tiedotta-

mista terveydenhuollon toimipisteille vuoden 2014 aikana esim. HUS sisällytti keväästä 2014 al-

kaen tyhjennysaineet poliklinikkamaksuun. Asiasta kirjoitettiin artikkeli jäsenlehteen 3/2014, johon 

liitettiin ohje siihen, että kuinka yksittäinen henkilö voi tehdä asiasta valituksen omaan hoitoyksik-

köönsä. Toiminnanjohtaja lähetti STM:lle pyynnön lisätä asiasta tiedote kuntakirjeeseen, että tieto 

menisi myös sitä kautta eri hoitoyksiköille ja asia saataisiin kuntoon valtakunnallisesti. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin 

Suomessa valmisteltiin SOTE- järjestämislakia, johon myös järjestöiltä pyydettiin lausuntoa. 

Crohn ja Colitis ry:n edunvalvontatyöryhmä vastasi STM:n lausuntopyyntöön IBD -potilaiden nä-

kökulmasta. Edunvalvontatyöryhmä totesi lausunnossaan, että IBD-potilaan ja erikoissairaanhoi-

don näkökulmasta valmisteilla oleva sote-uudistus ei ole välttämättä huono asia. 

 

IMID- järjestöjen yhteistyö 

AbbVie järjesti IMID järjestöille (Crohn ja Colitis ry, Reumaliitto ja Psoriasisliitto) yhteistä koulu-

tusta 15.12.2014. Koulutuksen osa-alueita olivat biologiset lääkkeet ja biosimilaarit, terveystalous 

ja IMID- järjestöjen yhteistyö tulevaisuudessa. 

 

HUS Nuorten CAMP- Matkalla Aikuisuuteen 

HUSin ja potilasjärjestöjen yhteinen nuorten Camp toteutettiin kaksipäiväisenä Helsingissä. Nuor-

ten CAMPin tavoitteena oli perehdyttää nuoria aikuispuolen hoitokäytäntöihin, lisätä nuorten tie-

toutta sosiaaliturvaetuuksista, itsehoidosta ja valmiuksista sekä tutustua toisiin aikuispuolelle siir-

tyviin nuoriin. Mukana oli kuusi potilasjärjestöä Crohn ja Colitis ry, Musili, Syke ry, Sylva ry, Reu-

maliitto sekä Sydänlapset- ja aikuiset. 

 

IBS- potilaat 

Yhdistyksen hallitus päätti Gastroenterologiayhdistyksen puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta 

ottaa IBS- potilaat enemmän yhdistyksen toimintaan mukaan, lähinnä mahdollistamalle heille ver-

taistukitoimintaa ja tiedonsaantia IBS:n liittyen. Tukea tarvitseva ryhmä ovat erityisesti vaikeista 

IBS oireista kärsivät potilaat. Monet IBD:tä sairastavat kärsivät myös IBS oireista ja viestinnässä 

onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että nämä ovat kaksi eri asiaa. 
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10. Tutkimusyhteistyö 

 

Opinnäyte- ja tutkimustyöt 

Yhdistys oli mukana opiskelijoiden IBD:hen tai yhdistystoimintaan liittyvissä opinnäytetöissä ja 

tutkimuksissa sekä tarjosi opiskelijoiden käyttöön omat kanavansa tutkimusaineistojen kerää-

mistä varten. Opinnäyte- ja tutkimustöiden tuloksista julkaistiin artikkeleita yhdistyksen IBD- leh-

dessä. 

 

IBD2020 kysely 

AbbVien kanssa toteutettiin yhteistyössä IBD2020 kysely Suomessa, kysely oli osa kansainväli-

sen IBD2020-foorumin toimintaa. Kyselyssä selvitettiin Crohnin tautia ja haavaista paksusuolitu-

lehdusta sairastavien elämänlaatua, kokemuksia hoidon toteuttamisesta ja näkemyksiä tulevai-

suuden mahdollisuuksista IBD:n hoidossa. Kyselyyn vastasi 1 265 henkilöä. Tutkimuksen tulok-

sista julkaistiin lehdistötiedote Maailman IBD-päivänä 19.5. ja artikkeli IBD-lehdessä 3/2014. 

 

Tutkimusten tulosten mukaan viimeisten neljän vuoden aikana joka neljäs (25 %) suomalaispoti-

las odotti tulehduksellisen suolistosairauden diagnoosia yli vuoden. Suomalaisista potilaista vii-

dennes (20 %) oli ollut tulehduksellisen suolistosairauden vuoksi sairauslomalla töistä viisi päivää 

tai enemmän viimeisen 12 kuukauden aikana. Lähes kolmannes (29 %) tutkimukseen vastan-

neista suomalaisista koululaisista ja opiskelijoista oli joutunut olemaan sairauslomalla tulehduk-

sellisen suolistosairauden vuoksi yli viisi päivää viimeisen 12 kuukauden aikana. 

 

Tutkimuksen mukaan suomalaiset tulehduksellista suolistosairautta sairastavat henkilöt ovat mui-

hin tutkimuksessa mukana olleisiin maihin verrattuna tyytyväisiä hoitoonsa viimeisen 12 kuukau-

den aikana: 63 % kuvaili hoitoaan erittäin hyväksi tai erinomaiseksi, kun kansainvälinen keskiarvo 

on 52%. 

 

Hyvää elämää IBD:n kanssa kysely 

Crohn ja Colitis ry toteutti Leiras Takedan kanssa yhteistyössä Hyvää elämää IBD:n kanssa ky-

selyn, johon vastasi 1 037 henkilöä. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Helsingissä pidetyssä lehdis-

tötilaisuudessa 18.11.2014. Tilaisuuteen osallistui kymmenkunta toimittajaa ja se poiki juttuja eri 

medioihin loppu vuoden aikana. 

 

Kyselyyn vastanneista 80 % koki, että sairaus vaikuttaa heidän elämäänsä suuresti tai ainakin 

jossain määrin. 56 %:lla vastanneista oli ollut kuluneen vuoden aikana vähintään yksi sairauden 

pahenemisvaihe. IBD-potilaista valtaosa (60 %) koki, että pystyy vaikuttamaan riittävästi omaan 

hoitoonsa. Sairastuneista 74 % oli myös joko hyvin tai jossain määrin tyytyväisiä nykyiseen lää-

kehoitoonsa. Sairastuneiden tyytyväisyys omaan elämäänsä ei poikennut merkittävästi niin sa-

nottujen terveiden suomalaisten keskiarvosta. Tyytyväisyyttä elämään mitattiin asteikolla 1–5, ja 

keskiarvoksi saatiin erinomaisena pidettävä 3,83. Myös vastaajien tyytyväisyys omaan työhönsä 

oli hyvällä tasolla (3,42). 
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11. Kansainvälinen toiminta 

Perspectives on Quality of Care, 19.2.2014 Kööpenhamina, Tanska 

Perspectives on Quality of Care tapahtuma järjestettiin lääkäreiden ECCO - kongressin yhtey-

dessä. Tapahtumassa järjestettiin lehdistötilaisuus ja avattiin näyttely, jossa oli erilaisin taideteok-

sin esitetty, miten potilas kokee oman kroonisen sairautensa. Töitä oli mm. IBD-potilailta, psoriaa-

tikoilta, reumaatikoilta jne. Suomen AbbViev vastasi yhden osallistujan matka- ja yöpymisku-

luista. Suomen edustajana tilaisuudessa oli Katri Tuominen. 

 

Pohjoismaiden kokous 3.4.2014 Graz, Itävältä 

Suomen vastuulla oli Pohjoismaiden kokouksen järjestäminen ja kokoukseen liittyvät  

kulut (1 441 € ). Kokous järjestettiin EFCCAn yleiskokouksen yhteydessä Grazissa. Suomen 

edustajana ja kokouksen puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Ulla Suvanto. 

 

Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita: biologiset lääkkeet – biosimilaarit tutkimuksen käynnis-

tyminen Norjassa, EFCCAn sääntöuudistus, Pohjoismaiden ehdokkaat EFCCAn hallitukseen, 

Pohjoismaiden yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa IMID yhteistyö ja IBS-potilaat pohjoismaiden yh-

distysten toiminnassa. 

 

EFCCA GA 3.—6.4.2014, Graz, Itävalta 

Suomea edusti toiminnanjohtaja. Kokouksessa valittiin EFCCAn puheenjohtajaksi jatkokaudelle 

Marco Greco Italiasta ja hallituksen jäseniksi Iva Savanovic Kroatiasta ja Martin Kojinko Bulgari-

asta. 

 

Kokouksessa todettiin, että EFCCAn taloustilanne on huono ja säästöjä haetaan eri toiminnoista 

esim. lyhentämällä GA- kokouksen kestoa yhdellä päivällä .EFCCAn sääntöuudistukseen liittyen 

todettiin, että EFCCA ei ole valmis kansainväliseksi yhdistykseksi, koska eurooppalaisen yhteis-

työnkin vahvistamisessa on vielä paljon tehtävää. Uusina jäsenmaina esittäytyivät Romania ja 

Kreikka. 

 

EYM 2014 17.—20.7.2014, Dublin, Irlanti  

Suomea edustivat nuorisotiimin jäsenet Teija Aalto ja Taru Raitio. Osallistujia oli 37, yhteensä 19 

eri maasta. Viikonlopun aikana ohjelmassa oli mm. kaksi erilaista workshopia (varainhankinta ja 

tietoisuuden lisääminen), kokouksia ja tutustumista kaupunkiin. Viikonlopun aikana jokainen osal-

listujamaa piti esityksen oman maansa toiminnasta. 

 

EPF conference on the Cross Border Healthcare Directive,6.—8.10.2014 Tallinna, Viro 

The European Patients’ Forum järjesti Virossa konferenssin, joka käsitteli potilaiden liikkuvuutta 

Euroopan alueella. Heli Parjanen osallistui konferenssiin yhdistyksen edustajana. Konferenssiin 

oli kutsuttu potilasjärjestöjen edustajia Suomesta, Tanskasta, Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Liet-

tuasta. EPF vastasi osallistujien matkakuluista. 

 

Konferenssi oli ajankohtainen terveydenhuollon muutosten näkökulmasta, mutta käytännön kos-

ketuspinta Crohn ja Colitis ry:n päivittäiseen toimintaan jäi ohueksi, koska tällä hetkellä IBD-poti-

laat pääsääntöisesti saavat tarvittavan hoidon Suomessa. IBD-potilailla voi kuitenkin olla muita 

terveydellisiä syitä hakeutua hoitoon Suomen ulkopuolelle. Esimerkiksi hammashoitoa haetaan jo 



    Toimintakertomus 

2014  
 
       8 (15) 

 

 

Crohn ja Colit is ry ● Kuninkaankatu 22 A 4● 33210 Tampere ● 075  325 4400 ● www.crohnjacoli t is.f i  

aktiivisesti Virosta ja tulevaisuudessa erityisesti päiväkirurgisten tai muiden pienempien operaati-

oiden jonojen purkua saatetaan siirtää myös ulkomaille. 

 

ECCO Christmas meeting12.—13.12.2014,Wien,Itävalta 

ECCO järjesti Wienissä tapaamisen jäsenmaidensa potilasjärjestöjen toiminnanjohtajille, gast-

roenterologeille ja IBD-hoitajille. Tapahtuman tarkoituksena oli verkostoituminen, ideoiden jaka-

minen ja keskusteleminen IBD:n hoitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista Euroopassa. Suo-

mesta oli kutsuttu ja osallistui Crohn ja Colitis ry:n toiminnanjohtaja, yksi gastroenterologi ja yksi 

IBD-hoitaja. ECCO vastasi osallistujien matkakuluista. 

 

V I E S T I N T Ä  

 

Viestinnän tavoitteena on lisätä Crohn ja Colitis ry:n tunnettuutta IBD-potilaiden ja suuren yleisön 

keskuudessa sekä vahvistaa kaikkea yhdistyksen toimintaa ja jäsenhankintaa. Viestinnällä pyri-

tään lisäämään IBD-sairauksien sekä yhdistyksen näkyvyyttä erityisesti mediassa ja sairaaloissa. 

Pyrkimyksenä on myös tavoittaa uusia sairastuneita sekä yhdistykseen kuulumattomia potilaita. 

 

Viestintä seurasi aktiivisesti mediassa ja terveydenhuollossa esillä olleita IBD-sairauksiin liittyviä 

asioita ja uutisia, sekä raportoi niistä jäsenilleen IBD-jäsenlehdessä, www-sivuilla ja sosiaalisessa 

mediassa. Viestintäryhmään kuuluivat Katri Tuominen, Reeta Kangur, Pauli Vänttilä ja Tiina Sil-

vast/Heli Parjanen. 

 

Vuoden 2014 viestinnässä huomioitiin erityisesti yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi, joka näkyi ma-

teriaaleissa ja tapahtumissa. 

 

12. Jäsenviestintä 

 

Jäsenlehti 

IBD-jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa 36—44-sivuisena. Jäsenlehteä jaettiin jäse-

nille, sidosryhmille, sairaaloihin ja oppilaitoksiin. Lehden sisältö koostui asiantuntija-artikkeleista, 

henkilöhaastatteluista, terveyden- ja sosiaalihuollon ajankohtaisista asioista sekä yhdistyksen 

toiminnan esittelystä ja yhdistyksen tiedotteista. Lehti 3/2015 oli yhdistyksen 30-vuotisjuhlajul-

kaisu. 

 

Oppaat 

Colitis ulcerosa -opas sekä Sopeutuminen elämään IBD:n kanssa —opas päivitettiin. 

Uutena oppaana julkaistiin Harvinaiset suolistosairaudet sekä IBS ja Keliakia —opas. 

IBD-oppaita toimitettiin yhdistyksen jäsenille sekä terveydenhuollon toimipisteisiin eripuolille Suo-

mea. 

 

Lastenkirja 

Ruotsin potilasjärjestö käänsi Emma ja Elias – Mutkikas suoli kirjan ruotsiksi ja sitä saatiin jaetta-

vaksi myös Suomessa. 
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Jäsenkortti – Vessapassi 

Vessapassin markkinointia, tiedotusta ja levitystä jatkettiin. Yhdistyksen käyttöön rekisteröitiin 

www.vessapassi.fi  domain.. Endometrioosiyhdistys ja Colores ry (suolistosyöpäpotilaiden yhdis-

tys) lähestyivät Crohn ja Colitis ry:tä ja ottavat Vessapassin oman jäsenkorttinsa taakse vuoden 

2015 aikana. 

 

13. Sähköinen viestintä 

 

Sähköisten palveluiden uusiminen 

Crohn ja Colitis ry:ssä käynnistettiin kaikkien yhdistyksen verkkopohjaisten palvelujen uudistami-

nen, sisältäen www-sivut, keskustelupalstan, jäsenrekisterin ja uuden jäsenistölle tarkoitetun sul-

jetun sivuston luomisen. RAY:ltä saatiin uudistuksen toteuttamiseen investointiavustusta, joka 

kattaa 70 % uudistuksen kuluista, loput 30 % kuluista rahoitetaan yhdistyksen omilla varoilla. 

 

RAYn edellyttämä hankintalain mukainen kilpailutus ICT-uudistukseen liittyen toteutettiin kesä-

kuussa. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 11.6.2014. Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli 

yhteensä kolmelta eri palveluntuottajalta ja uudistuksen toteuttajaksi valittiin Flo Apps Oy. Sopi-

mus allekirjoitettiin syyskuun alussa. Uusi jäsenrekisteri otettiin käyttöön vuoden lopussa. 

 

www- sivut 

Yhdistyksen www-sivuilla oli vuoden aikana yhteensä 161 054 käyntiä, noin puolet käynneistä 

tehtiin mobiilisti. Yhdistyksen www-sivujen yhteydessä olevalle keskustelupalstalle oli rekisteröity-

nyt 1 458 keskustelijaa. 

 

Yhdistyksen www-sivuja päivitettiin tarpeen mukaan, mutta varsinainen kehittämistyö kohdistui 

vuoden 2015 alussa avattaviin uusiin sivuihin. 

 

Sosiaalinen media 

Yhdistyksen yleisillä Facebook sivulla oli 1 548 tykkääjää ja CroCot sivuilla 210 tykkääjää. Face-

book-sivuille tehtiin uusia päivityksiä syyskaudella vähintään kahdesti viikossa, mikä lisäsi sivujen 

tykkääjämääriä sekä tykkääjien sitoutumista sivustoon. Yhdistykselle luotiin tilit myös Twitteriin ja 

Instagramiin. Näiden toimintatapoja testailtiin ja ideoitiin. 

 

14. Muu viestintä 

 

Maailman IBD päivä 19.5. 

IBD-päivän lehdistötiedotteessa nostettiin esiin yhdistyksen juhlavuosi ja kerrottiin IBD2020 kyse-

lyn tuloksista. Helsingissä järjestettiin yhteistyössä MSD:n kanssa webcastluento, asiantuntija-

luennoitsijana oli Perttu Arkkila ja luennon aiheena: Miksi sairastumme tulehduksellisiin sairauk-

siin? Luento oli kuuntelemassa paikan päällä noin 100 ihmistä ja netin kautta luentoa seurattiin 

381 ip-osoitteen kautta. Yhdistyksen uudella toimistolla pidettiin avajaiskahvit ja kahvilla kävi 22 

henkilöä. 

 

Medianäkyvyys 

IBD-sairaudet olivat laajalti esillä eri medioissa ympäri Suomea. Yhdistykseen otettiin eri medi-

oista yhteyttä ja pyydettiin haastateltavia niin lehdistöön kuin sähköiseen mediaankin. 
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Tiedotteet terveydenhuoltopisteisiin 

Aluetoimintaa, sopeutumisvalmennusta ja muita tapahtumia koskevia tiedotteita lähetettiin sään-

nöllisesti gastronpoleille ja -osastoille. 

 

Luento- ja keskustelutilaisuudet 

Yhdistys järjesti yhdessä AbbVien kanssa IBD-iltoja Turussa ja Uudessakaupungissa. Turun tilai-

suuksien yhteistyökumppanina oli yksityinen lääkäriasema ja Uudessakaupungissa kaupungin 

sairaala. 

 

Tampereella järjestettiin TAYSin kanssa yhteistyössä kevään aikana kaksi keskusteluiltapäivää. 

Ensimmäisen iltapäivän aiheena oli jaksaminen ja ravitsemus, toisen iltapäivän aiheena leikkaus-

hoidot. 

 

Messut ja muut tapahtumat 

Yhdistys osallistui Helsingin Messukeskuksessa järjestetyille Lääkäripäiville ja Sairaanhoitajapäi-

ville. Yhdistyksen teemana Lääkäripäivillä ja Sairaanhoitajapäivillä oli ”Tunnista IBD”. Molemmille 

messuille painettiin teemanmukaisia julisteita sekä juhlavuoden logolla varustettuja paperikas-

seja. Paperikasseihin koottiin yhdistyksen opas- ja tiedotusmateriaalia jaettavaksi messuilla. Li-

säksi yhdistys oli Tampereen ja Turun Lääkäripäivien yhteydessä järjestetyillä IBD-luennoilla ja-

kamassa opas- ja tiedotusmateriaaleja. 

 

Työntekijät kävivät myös sairaaloiden ensitietopäivillä, IBD-hoitajien koulutuksissa ja oppilaitos-

ten järjestöpäivillä esittelemässä yhdistyksen toimintaa. 

 

P R O J E K T I T 

 

15. HyVa projekti 2013—2016 

 

Projektissa työskenteli projektivastaavana Maria Joutsen. Ohjausryhmään kuuluivat Ulla Su-

vanto, Jarkko Lignell, Marita Rinne, Sofia Pekkarinen, Kati Haavisto (Tampereen seudun Omais-

hoitajat, Petra-projekti) ja Maria Joutsen. Projektin ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. 

 

Projektin tavoitteena on vertaistuen saavutettavuuden ja monipuolisuuden lisääminen perusta-

malla hyvinvointia tukevia vertaisryhmiä alueille sekä verkkopohjaisia vertaisryhmiä. 

Projektissa kehitetään koulutuskokonaisuudet hyvinvointi- ja verkkoryhmien ohjaajille, mikä luo 

vapaaehtoisille uudentyyppisiä mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toimintaan. 

 

Vapaaehtoisten koulutukset 

Vuoden ensimmäinen koulutus oli aloitusinfo hyvinvointivertaisohjaajille yhdistyksen toimistolla, 

siihen osallistui 4 vapaaehtoista. Verkkovertaisohjaajien aloitusinfoon ei tullut osallistujia. Varsi-

nainen vertaisohjaajakoulutus järjestettiin Siuntion kylpylässä, siihen osallistui 11 vapaaehtoista. 

Kaikille yhdistyksen vapaaehtoisille yhteinen koulutus järjestettiin Kuntoutumiskeskus Apilassa, 

siihen osallistui 17 henkilöä. 

 

Hyvä olo-ryhmät ja perheiden toimintapäivät 

Alueellisia vapaaehtoisten vetämiä Hyvä olo-ryhmiä pidettiin Tampereella kaksi ja Turussa sekä 

Oulussa yksi. Tampereella järjestettiin myös erillinen hemmotteluilta. Perheille järjestettiin kaksi 
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toimintapäivää, toinen Tampereella ja toinen Turussa. Perhepäivissä vanhemmille oli luento ja 

vertaiskeskustelua, lapsille sirkustemppuilua. 

 

Verkkovertaisryhmät 

Facebookiin avattiin suljetut verkkovertaisryhmät Crohnin tautia sairastaville, Colitista sairasta-

ville, IBD-lasten vanhemmille ja teini-ikäisille. Ryhmät keräsivät nopeasti paljon keskustelijoita. 

Ryhmien verkkovertaisohjaajina / - valvojina toimivat yhdistyksen kouluttamat vapaaehtoiset sekä 

osa työntekijöistä. 

 

RAY Seuranta- ja kehittämiskäynti  

RAY:n avustusvalmistelija Mirja Nyroos- Seppänen ja seurantavastaava Nina von Hertzen –Oosi 

kävivät  yhdistyksen  toimistolla. Tapaamisen aiheena oli RAY:ssä aloitetut tuloksellisuus- ja vai-

kuttavuusselvitykset, joita tehtiin keväällä 2014 projekteista. Keskusteluissa käytiin läpi HyVa-

projektin keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, kohderyhmät, toimin-

nan sisällöt henkilökunnan määrä, toiminnan volyymi ja tulokset sekä kehittämistarpeet. 

 

16. Paikka auki-ohjelma 

 

Crohn ja Colitis ry sai RAY:n Paikka auki - ohjelmasta rahoitusta yhden työttömän nuoren palk-

kaamiseksi järjestötyöntekijäksi. Tehtävään valittiin Maija Borén, hän aloitti työt 22.4.2014. Jär-

jestötyöntekijän työtehtäviä olivat erilaiset toimistotyöt, verkkovertaistoiminta, lasten, nuorten ja 

perheiden vertaistukitoiminta sekä sosiaalisen median aktivoiminen. 

H A L L I N T O 

 

17. Hallinto 

Hallitus 

 

Yhdistyksen hallitus koostuu vapaaehtoisista, IBD:tä sairastavista henkilöistä tai heidän lä-heisis-

tään. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä.  

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Hallitus työskentelyn tukena toimivat 

seuraavat työryhmät: sopeutumisvalmennus, edunvalvonta, viestintä, hallinto ja HyVa- projektin 

ohjausryhmä sekä nuorisotiimi. Hallintotiimiin kuuluivat yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden 

omaavat henkilöt Jarkko Lignell, Katri Tuominen, Jaana Kokko ja Ulla Suvanto. Yhdistykselle laa-

dittiin johtosääntö. 

 

Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet v. 2014 

 

Jarkko Lignell, puheenjohtaja, HyVa-projekti   Kangasala 

Katri Tuominen, varapuheenjohtaja, viestintä, nuorisotoiminta Helsinki 

Reeta Kangur, viestintä, webmaster   Vantaa 

Jyrki Koskinen, edunvalvonta, viestintä   Tampere 

Anne Nuolikoski, sopeutumisvalmennus   Nokia 

Pauli Vänttilä, viestintä, webmaster   Helsinki 

Riitta Vilen, edunvalvonta    Lahti 



    Toimintakertomus 

2014  
 
       12 (15) 

 

 

Crohn ja Colit is ry ● Kuninkaankatu 22 A 4● 33210 Tampere ● 075  325 4400 ● www.crohnjacoli t is.f i  

Varajäsenet: 

Jaana Kokko, rahastonhoitaja   Raisio 

Harri Hotanen     Pori 

Marita Rinne, sopeutumisvalmennus, HyVa-projekti  Metsämaa 

 

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Ulla Suvanto. 

 

Kirjanpitäjä ja tilintarkastajat 

Kirjanpito ostettiin Hämeen ATK- ja tilipalvelulta, jossa yhdistyksen kirjanpidosta vastasi Jyrki Kul-

mala. Tilintarkastajina toimivat HTM Tapani Tauriainen ja HTM Jari Martikainen Tilintarkastus 

AAA OY:stä. 

 

Kesäpäivät 

Yhdistyksen kesäpäivät ja kevätkokous pidettiin Oulussa 23.—25.5.2014. Kesäpäiville osallistui 

65 henkilöä ja kevätkokoukseen 71 henkilöä. 

 

Perjantaina oli ohjelmassa Henna-Maria Räsäsen valokuvanäyttelyn Tavallinen elämä avajaiset 

ja leikkimielinen kaupunkisuunnistus. Lauantaina ohjelmassa oli luento IBD ja liitännäissairaudet, 

gastroenterologi Ala-Rämi Antti ja rinnakkaisluennot Vitamiineista virkeyttä, kivennäisistä kuntoa 

ravitsemusterapeutti Merja Jäntti, "Hukassa IBD:n kanssa", psykoterapeutti Pertti Reiman sekä 

Elämää IBD:tä sairastavan läheisenä, Maria Joutsen. 

 

Juhlaillallinen järjestettiin Vanhan Paloaseman ullakolla, jossa kuultiin Pirkko Jormalaisen yhdis-

tyksen historia katsaus Muistoja menneiltä ajoilta. Taikuri Roope Ylitalo hauskuutti vieraita ja ilta 

jatkui tanssin merkeissä Tervettä Tavaraa–duon säestyksellä. Sunnuntaina ohjelmassa oli kierto-

ajelu PotnaPekka–kaupunkijunalla. 

 

Syyspäivät ja yhdistyksen 30–vuotisjuhla 

Syyspäivät ja syyskokous järjestettiin yhdistyksen 30–vuotisjuhlan yhteydessä Tampereella 11.—

12.10.2014. Syyspäiville osallistui 138 henkilöä, syyskokoukseen 53 henkilöä ja juhlaillalliselle 

110 henkeä. 

 

Syyspäivillä oli esillä Henna-Maria Räsäsen valokuvanäyttelyn Tavallinen elämä. Päivällä luennoi 

Potilaan näkökulmista Sanna Lönnfors, IBD:n nykyisistä ja uusista hoidoista, gastroenterologian 

erikoislääkäri Airi Jussila ja kivusta ja mielestä, kipututkija Tage Orenius. Ohjelmallisesta juhlail-

lallisesta vastasi Jarmo Skön ja Silja Kuoppala Duo. Illan tanssibändinä esiintyi Two for the Road. 

Sunnuntaina oli ohjelmassa Tampereen kiertoajelu. 

 

Juhlavuoden kunniaksi yhdistyksen uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin: 

Pirkko Jormalainen, pitkäaikainen yhdistystoiminnan aktiivi 

Seppo Järvenpää, ex-puheenjohtaja, pitkäaikainen yhdistystoiminnan aktiivi 

Ilona Nevalainen, yhdistystoiminnan aktiivi, jäsenlehden ja nettisivujen perustaja 

Airi Jussila, gastroenterologi Tays 

Perttu Arkkila , gastroenterologi Hyks 
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18. Henkilöstö 

Yhdistyksen henkilökuntaan kuuluivat toiminnanjohtaja Ulla Suvanto, järjestösihteeri Carita Sink-

konen, viestintäkoordinaattori Tiina Silvast, projektivastaava Maria Joutsen ja järjestötyöntekijä 

Maija Borén. Heli Parjanen toimi viestintäkoordinaattorin sijaisena 25.4.—30.6.2015 ja 1.8.—

31.12.2014. 

 

Henkilökunnalle järjestettiin tyhy-iltapäivä ja kaikkien työntekijöiden kanssa käytiin kehityskeskus-

telut. Työntekijät osallistuivat omia työtehtäviään tukeviin koulutuspäiviin, joita järjestivät mm. 

SOSTE, RAY ja Viestintä Piritta. 

 

Psykologi Tuula Kokkonen toimi tuntipalkkaisena sopeutumisvalmennuskurssien johtajana ja 

vastasi yhdessä järjestösihteeri Carita Sinkkosen kanssa kurssien suunnittelusta, kehittämisestä 

ja toteutuksesta. Järjestösihteerin työajasta 20 % kohdentui sopeutumisvalmennustoimintaan. 

 

19. Toimitilat 

 

Yhdistyksen käytössä oli Tampereen keskustassa vuokrattu toimistotila. Psoriasisliitolta vuokrat-

tiin Helsingistä työhuone 1.11.2014 alkaen vt. viestintäkoordinaattorin käyttöön. 

 

20. Varainhankinta 

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin pääasiallisesti jäsenmaksuilla ja Raha-automaattiyhdistykseltä saa-

duilla avustuksilla. 

 

Jäsenmaksut 

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 25 €, perhejäsenmaksu 15 € ja kannatusjäsenmaksu 300 €. Jäsen-

maksutuottoja kertyi 144 262,69 € ja jäsenrekisterissä oli 31.12.2014 yhteensä 6820 jäsentä. Jä-

senmaksua ei peritty loka-joulukuussa 2014 liittyneiltä jäseniltä. 

 

RAY 

RAY myönsi yhdistykselle seuraavat toiminta-avustukset vuodelle 2014: 

Yleisavustus 130 000 € 

Sopeutumisvalmennus   52 000 € 

HyVa projekti (2013–2016)   84 000 € 

Paikka auki-ohjelmat   24 000 € 

ICT-uudistus   34 000 € 

Yhteensä 324 000 € 

 

Sopeutumisvalmennusavustus 52 000 € maksettiin yhdistykselle kokonaisuudessaan, josta  

2 909 € käytettiin vuoden 2013 sopeutumisvalmennustoiminnan kuluihin. Vuoden 2014 toimin-

taan jäi käytettäväksi 49 091 €. Sopeutumisvalmennustoiminnan kokonaiskulut olivat vuoden ai-

kana 41 859,59 € ja avustusta siirrettiin tilinpäätöksessä vuodelle 2015 käytettäväksi 7 231,41 €. 

 

HyVa - projektin vuoden 2014 kuluja laskutettiin RAY:ltä 31.12.2014 mennessä 56 526,00 €. 
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Projektin kulut joulukuun 2014 osalta – 5 424 € merkittiin tilinpäätökseen siirtosaamiseksi 

RAY:ltä. Yhteensä avustusta käytettiin vuoden 2014 aikana 61 950 €, myönnetty käyttämättä jää-

nyt avustus on käytettävissä vuoden 2015 toimintaan. 

Paikka auki -ohjelman vuoden 2014 kuluja laskutettiin RAY:ltä 31.12.2014 mennessä  

16 791,00 €. Projektin kulut joulukuun 2014 osalta – 2 261 € merkittiin tilinpäätökseen siirtosaa-

miseksi RAY:ltä. Yhteensä avustusta käytettiin vuoden 2014 aikana 19 052 €, myönnetty käyttä-

mättä jäänyt avustus on käytettävissä vuoden 2015 aikana. 

 

Investointiavustus ICT-uudistukseen kattaa 70 % uudistuksen kuluista, yhdistyksen omarahoitus-

osuus on 30 %. ICT-uudistuksen kuluja laskutettiin RAY:ltä 31.12.2014 mennessä 8 686 €.  

ICT-uudistuksen kulut joulukuun osalta – 6 572,79 € merkittiin tilinpäätökseen siirtosaamiseksi 

RAY:ltä. Yhteensä avustusta käytettiin vuoden 2014 aikana 15 259 €, myönnetty käyttämättä jää-

nyt avustus on käytettävissä vuoden 2015 aikana. 

 

Kaupunkien avustukset 

Helsinki myönsi yhdistykselle alueellista toimintatukea 5000 €, Tampere 600 €, Rauma 560, yh-

teensä kaupunkien toimintatukia saatiin 6 160 €. 

 

Rahankeräys 

Yhdistyksellä on voimassaoleva rahankeräyslupa ajanjaksolle 1.9.2013—31.8.2015, luvan nu-

mero on 2020/2013/2473. Luvassa on määritelty kerättyjen varojen käyttötarkoitukseksi IBD:tä 

sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoiminta. 

 

Tilikauden tulos 

Tilikauden tulos oli -7 716,48 € alijäämäinen. Vuoden 2014 talousarvio oli tehty -10 290 € alijää-

mäiseksi, koska RAYn investointiavustuksen saaminen edellytti yhdistykseltä 30 % omarahoitus-

osuutta. Hallitus esittää kevätkokoukselle, että tilikauden alijäämä siirretään voitto-/ tappiotilille. 

Yhdistyksen oma pääoma oli 29 008,33 € vuoden lopussa. Tarkempi yhteenveto taloudesta on 

tilinpäätöksessä 2014. 

 

21. Tuleva kehitys 

 

Yhdistyksen viisivuotisstrategiaan (2014—2018) on määritelty seuraavat tavoitteet: 

 Jäsenmäärä kasvaa vuosittain 

 Vertaistukitoimintojen lisääminen ja monipuolistaminen 

 Hyvän ja tasavertaisen hoidon saatavuus 

 Viestintä tavoittaa eri kohderyhmät 

 Resurssit kasvavat suhteessa jäsenmäärän kasvuun 

Yhdistyksen toimintaa viedään eteenpäin tulevina vuosina strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Jäsenmäärän kasvun, vertaistukitoimintojen lisäämisen ja viestinnän eri kanavien hyödyntämisen 

osalta toiminnat ovat edenneet hyvin strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

 

Tuleva sote-uudistus vaikuttaa Suomessa kaikkiin kansalaisiin ja yhdistyksen on vaikutettava ak-

tiivisesti siihen, että laadukas ja yhdenvertainen hoito on kaikkien saatavilla asuinpaikasta riippu-

matta myös tulevaisuudessa. 
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Kaiken toiminnan perustana on se, että yhdistyksen talous pidetään vakaana ja resursseja pysty-

tään lisäämään, niin, että ne vastaavat toiminnan kasvuun. Talouden kannalta merkittävimmät 

asiat ovat Raha-automaattiyhdistyksen avustusten ja jäsenmaksutuottojen kasvu. 


