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Hyväksytty hallituksen kokouksessa 19.3.2016 

Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.5.2016 

 

Toimintakertomus 2015 

 

1. Yleistä 

Suomessa on lähes 45 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehdukselli-

siin suolistosairauksiin eli IBD:hen (Inflammatory Bowel Disease). Tulehduksellisia suo-

listosairauksia ovat Crohnin tauti ja colitis ulcerosa. Vuosittain IBD diagnoosin saa noin 

2000 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 IBD:tä tai muuta suolistosairautta 

sairastavien ja heidän läheistensä etujärjestö. Yhdistyksen keskeisiä tehtäviä ovat edun-

valvonta ja vaikuttaminen, tiedon välittäminen sekä vertaistukitoiminnan ja sopeutumis-

valmennuksen järjestäminen. Vuoden 2015 lopussa yhdistykseen kuului 6871 jäsentä. 

 

Crohn ja Colitis ry:n missio on edistää IBD:tä sairastavien sekä heidän läheistensä hy-

vinvointia 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 monipuolista tukea, sekä edistää hyvän ja tasavertaisen hoidon saatavuutta te-

kemällä laaja-alaista yhteistyötä ja vaikuttamalla eri tahoihin. 

 

Yhdistyksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat 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. Saavu-

tettavuus tarkoittaa sitä, että yhdistys tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja saada vertaistukea ja 

tietoa asuinpaikasta riippumatta. 

 

Toiminnan painopistealueita vuonna 2015 olivat: 

 Sähköisten palveluiden kehittäminen ja hyödyntäminen 

 Monipuolisen vertaistukitoiminnan tuottaminen eri jäsenryhmille 

 IBD:n hyvä hoito ja terveystalous 

 

Sähköisten palveluiden uudistus piti sisällään yhdistyksen kotisivujen ja jäsenrekisterin 

uusimisen sekä jäsenille tarkoitetun suljetun sivuston käyttöön oton. Sähköisten palve-

luiden uudistaminen tukee vertaistukitoimintojen saavutettavuuden paranemista ja tie-

don välittämistä IBD:tä sairastaville sekä muille kohderyhmille. Järjestelmien uudistami-

nen aloitettiin vuonna 2014 ja vuoden 2015 painopisteenä oli järjestelmien täysipainoi-

seen hyödyntämiseen keskittyminen sekä järjestelmien jatkokehitys. 
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Vertais- ja vapaaehtoistoimintaa kehitettiin RAY:n rahoittamassa HyVa - Hyvinvointia 

vapaaehtoistoimijoille projektissa. Projektissa käynnistettiin alueellisia hyvinvointiryhmiä 

ja Facebookissa toimivia verkkovertaisryhmiä, joiden avulla lisättiin vertaistuen saavutet-

tavuutta ja monipuolistettiin sen sisältöä. 

Yhdistyksen edunvalvonnassa ja viestinnässä tuotiin eri kanavien kautta esille IBD:n hy-

vän hoidon merkitys terveystalouden näkökulmasta. 

 

V E R T A I S T U K I 

 

Vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea jäsenten hyvinvointia, luoda yhteenkuuluvai-

suuden tunnetta, edistää osallisuutta sekä tietoutta IBD:stä ja sen hoidosta. Vertaistoi-

minnassa on vapaaehtoisina mukana aluevastaavia, tukihenkilöitä, keskustelupalstan 

moderaattoreita, kokemuskouluttajia sekä verkkovertais- hyvinvointi- ja muita vertaisoh-

jaajia. 

 

Vuonna 2015 valittiin ensimmäistä kertaa Crohn ja Colitis ry:n vuoden vapaaehtoinen. 

Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin aluevastaava Soile Olkkonen Kouvolasta. Hän on pit-

känlinjan yhdistyksen vapaaehtoinen, toiminut monessa mukana ja on luonut omalla ole-

muksellaan myönteistä ilmapiiriä ympärilleen niin valtakunnallisissa kuin myös alueelli-

sissa tapaamisissa. 

 

2. Aluetoiminta 

Aluetoimintaa järjestettiin seuraavilla alueilla, seuraaville kohderyhmille: Etelä-Karjala 

aikuisille ja nuorille; Etelä-Pohjanmaa aikuisille; Etelä-Savo aikuisille; Helsinki-Uusimaa 

aikuisille, nuorille, perheille ja lisäksi Helsingissä toimi liikuntaryhmä; Itä-Savo aikuisille; 

Keski-Suomessa nuorille; Kymenlaaksossa aikuisille; Länsi-Pohjassa aikuisille; Pirkan-

maalla aikuisille ja nuorille; Pohjanmaalla aikuisille; Pohjois-Pohjanmaalla aikuisille; Päi-

jät-Hämeessä aikuisille; Satakunnassa aikuisille ja nuorille; Varsinais-Suomessa aikui-

sille, nuorille ja perheille. 

 

Aluetilaisuuksia järjestettiin yhteensä 105, näistä nuorille (CroCoille) oli 20 tapaamista, 

perheille oli 9 tapaamista ja Helsingin liikuntaryhmä kokoontui 30 kertaa. Osallistujia ti-

laisuuksissa oli kaikkiaan 1150. Uutena toiminta alkoi Mikkelin ja Savonlinnan alueilla, 

myös Tampereella yritettiin järjestää perheille kaksikin tapaamista, mutta ilmoittautuneita 

ei tapaamisiin tullut. Joulukuun ensimmäisellä viikolla vietettiin IBD-viikkoa. Sitä vietettiin 

yhdessä Jääkiekkoliigan kanssa nimellä IBD-liiga. Jokaisessa viikon jääkiekko-ottelussa 

näytettiin video, jossa esiintyi jääkiekkoa pelaavia IBD-potilaita. Kymmenessä ottelussa 

oli Crohn ja Colitis esittelytiski, jossa jaettiin kaikille otteluissa kävijöille IBD-tietoutta. 

Crohn ja Colitis ry:n kautta liput otteluihin osti 131 henkilöä. 

 

Uusia aluevastaavia tuli toimintaan mukaan viisi ja viisi aluevastaavaa luopui vapaaeh-

toistehtävästään joko kokonaan tai väliaikaisesti. Syinä luopumiseen oli muun muassa  

terveydentila, opiskelu ja muutto muualle. Kaikkiaan yhdistyksen toiminnassa oli mu-

kana 44 aluevastaavaa.  
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Kaikki aluevastaavat eivät järjestäneet alueellaan tapaamisia, joko siksi, etteivät ihmiset 

lähteneet liikkeelle, tai omien henkilökohtaisten asioiden vuoksi. Joitain suunniteltuja ti-

laisuuksia jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. 

 

3. Nuorten valtakunnallinen CroCo -toiminta 

 

Yhdistyksen nuorten CroCo -toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi nuoriso-

tiimi, johon kuuluivat: Katri Tuominen, Teija Aalto, Taru Raitio, Henrika Wilkman ja jär-

jestötyöntekijä Maija Borén. 

 

Crocojen valtakunnallinen vertaistukiviikonloppu Ikaalisissa 24.—27.9.2015 

Tapahtumaan osallistui 20 nuorta (vertaisohjaajat mukaan lukien) ja viikonloppuun ta-

voitti erityisen paljon uusia, yhdistyksen tapahtumiin ensimmäistä kertaa osallistuvia 

nuoria. Viikonlopun teemana oli hyvinvointi ja teemaa käsiteltiin erilaisissa toiminnalli-

sissa työpajoissa ja keskustellen. Nuorisotiimi laati tapahtuman jälkeen CroCo-viikonlo-

pun toimintaohjeen, joka tukee tulevien viikonloppujen suunnittelua ja järjestämistä. 

 

4. Lomatoiminta 

 

Jäsenmatka 

Yhdistyksen suunniteltu jäsenmatka Tukholmaan ei toteutunut vähäisten ilmoittautumis-

ten takia. 

 

Tuetut lomat 

Tuettuja lomia haettiin vuodelle 2015 Hyvinvointilomilta, Solaris-lomilta ja Maaseudun 

Terveys- ja Lomahuollolta. Lomia kuitenkin saatiin vain Maaseudun Terveys- ja Loma-

huollolta kaksi, toinen lapsiperheille ja toinen aikuisille. Perheiden tuettu oma järjestettiin 

Kuortaneen Urheiluopistolla, osallistujia oli 17 aikuista ja 24 lasta. Aikuisten loma pidet-

tiin Kylpylähotelli Sanissa, Kalajoella, sinne osallistui 20 aikuista. Molemmilla lomilla oli 

vertaisohjaaja yhdistyksen kautta. Vertaisohjaajat järjestivät lomilla yhteisiä tapaamisia 

lomien osallistujille. Projektivastaava vieraili perhelomalla. 

 

5. Tukihenkilötoiminta 

 

Tukihenkilöitä oli Crohn ja Colitis ry:n rekisterissä yhteensä 25, vuoden aikana toimin-

taan tuli mukaan yksi uusi tukihenkilö. Tukihenkilöille tuli yhteydenottoja vuoden aikana 

melko vähän. Raportointia pyydettäessä kolme tukihenkilöä vastasi raportointipyyntöön, 

mikä kertonee vähäisistä yhteydenotoista. Facebookin verkkovertaisryhmien kasvava 

suosio vaikutti selvästi tukihenkilöille tulleisiin yhteydenottoihin. 

 

Päivystävä tukipuhelin 

Tukipuhelin päivysti vuonna 2015 keskiviikkoisin yhteensä 35 kertaa.  Kahdeksan tuki-

henkilöä toimi päivystysringissä, heistä neljä Crohnin tautia ja neljä colitis ulcerosaa sai-

rastavaa. Parillisilla viikoilla puhelimeen vastasi colitista ja parittomilla Crohnin tautia sai-
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rastava tukihenkilö. Puhelin soi harvakseltaan, usein ei kertaakaan päivystysaikana. Päi-

vystäjät olivat kuitenkin edelleen sitä mieltä, että voivat päivystää, koska heidän mieles-

tään palvelu on kuitenkin tarpeellinen. 

 

Nuorten tukisähköposti 

Nuorten tukisähköposti tuli projektivastaavalle ja hän laittoi kysymykset eteenpäin nuo-

rille vastaajille. Kysymyksiä tuli vuoden 2015 aikana muutama. 

 

6. Vapaaehtoistoimijoiden koulutus 

 

Vapaaehtoisten koulutus pidettiin kilpailutuksen mukaisesti valitussa paikassa, Karjaloh-

jan Päiväkummussa 18.—20.9.2015. Ajankohta osui haasteelliseen aikaan, julkinen lii-

kenne piti juuri aloituspäivänä lakon. Paikalle pääsi 12 osallistujaa. Ulkopuolisina koulut-

tajina toimivat terapeutti Jaana Kotiranta, joka puhui haastavista tapaamisista ja 

AbbVien innovaattori Juha Lappalainen veti kehittämistyöpajan yhdessä työtoverinsa 

kanssa. Yhdistyksen puolelta oli mukana projektivastaava. Koulutus oli palautteen mu-

kaan innostava, ja siitä jäi ”hyvä pössis”. Koulutus sai kouluarvosanaksi 9,4. Koulutuk-

sessa päätettiin, että tästä eteenpäin yhdistyksessä puhutaan Verrattomista Vapaaehtoi-

sista ja siten koulutukset ovat jatkossa Verrattomien Vapaaehtoisten viikonloppuja. Kou-

lutuksen kehittämisosion kautta saimme ideoita ja niiden pohjalta laadittiin myös hake-

mus RAY:n yksinäisyyden vähentämiseen kohdentuneeseen Ideahakuun. Siinä kehitel-

tiin Vertaisystävärinki-ajatusta, siinä haluttiin järjestää vertaistukea mm. kotona tai sai-

raalassa oleville IBD- ja muille pitkäaikaissairaille ihmisille. Valitettavasti vertaisystävä-

rinki ei päässyt RAY:n Ideahaun ideoiden jatkojalostukseen mukaan. Ideaa ei kuiten-

kaan unohdeta, vaan sitä kehitellään edelleen. 

 

7. Sopeutumisvalmennuskurssit 

 

Sopeutumisvalmennustyöryhmään kuuluivat Carita Sinkkonen, Harri Hotanen, Päivi Lig-

nell, Anne Nuolikoski ja Marita Rinne. 

 

Yhdistys järjesti suunnitellun mukaisesti Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toi-

minta-avustuksella viisi sopeutumisvalmennuskurssia, joista yli 10-vuotta sairastaneiden 

kurssi järjestettiin vuodelta 2014 siirtyneellä avustuksella. Kurssien majoitus- ja ruoka-

palvelut kilpailutettiin hankintalain mukaisesti julkisina hankintoina vuosille 2014—2015 

ja optiona vielä vuodelle 2016. 

 

Vuoden 2015 kursseille tuli yhteensä 90 hakemusta ja kursseille valittiin 59 IBD:tä sai-

rastavaa henkilöä ja 39 läheistä. Kursseille osallistui yhteensä 72 kurssilaista, peruutuk-

sia tuli 37 henkilölle. 
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Toteutetut sopeutumisvalmennuskurssit: 

 Peruskurssi (5vrk), 22.—26.4.2015 Pappilanniemen kurssikeskuksessa, Sääks-

mäellä. Kurssille osallistui 9 kurssilaista. Keski-ikä kursseilla IBD:tä sairastaneilla 

oli 41 vuotta. 

 Perhekurssi (5 vrk), 3.—7.6.2015 Siuntion kylpylässä, Siuntiossa. Kurssille osal-

listui yhteensä 18 kurssilaista. Keski-ikä kursseilla IBD:tä sairastaneilla oli 9 

vuotta. 

 IBD ja läheinen kurssi (5 vrk), 2.—6.9.2015 Lomakeskus Revontulessa, Hanka-

salmella. Kurssille osallistui 8 kurssilaista. Keski-ikä kursseilla IBD:tä sairasta-

neilla oli 45 vuotta. 

 IBD:tä yli 10-vuotta sairastaneiden kurssi (5 vrk), 13.—15.11.2015 Siuntion kyl-

pylässä, Siuntiossa. Kurssille osallistui 11 kurssilaista. Keski-ikä kursseilla IBD:tä 

sairastaneilla oli 50 vuotta. 

 Parisuhdeviikonloppu (3 vrk), 20.—22.11.2015 Ikaalisten Kylpylässä, Ikaalisissa. 

Kurssille osallistui yhteensä 18 kurssilaista. Keski-ikä kursseilla IBD:tä sairasta-

neilla oli 44 vuotta. 

 

Kursseilla toimi kurssinjohtajana psykologi Tuula Kokkonen, kurssin toisena ohjaajana 

toimi järjestösihteeri Carita Sinkkonen. 

 

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit 

Kelan rahoittamia sopeutusvalmennuskursseja järjestivät aikuisille Kruunupuisto, Punka-

harjulla, Rokuan kylpylä, Rokualla ja Invalidiliiton Validia, Lahdessa. Nuorille ja IBD las-

ten perheille kursseja järjesti Invalidiliiton Validia, Lahdessa. Yhdistyksen edustaja vie-

raili kaikilla Kelan rahoittamilla kursseilla esittelemässä yhdistyksen toimintaa. 

 

Kurssien markkinointi 

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

cebooksivuilla, keskustelupalstalla ja kohdennetuilla sähköposteilla. Sopeutumisvalmen-

nuskurssien esitettä postitettiin sairaaloihin ja jaettiin eri tapahtumissa. 

 

8. Muu vertaistoiminta 

 

Kokemuskouluttajatoiminta 

Vuonna 2015 ei koulutettu uusia kokemuskouluttajia yhdistykseen. Jo koulutetut kävivät 

mm. terveydenhuollon oppilaitoksissa kertomassa IBD:stä opiskelijoille. Järjestöjen yh-

teistä jatkokoulutusta kokemuskouluttajille ei saatu onnistumaan kokemuskouluttajaver-

koston kautta. 
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E D U N V A L V O N T A 

 

Edunvalvontaa toteutettiin yhteistyössä alan yhteisöjen, muiden sidosryhmien ja viran-

omaisten kanssa. Edunvalvonnan tavoitteena on huolehtia hoidon korkeasta laadusta ja 

saatavuudesta kohtuullisilla kustannuksilla, sekä potilaiden taloudellisesta toimeentu-

losta. Edunvalvontatyöryhmään kuuluivat Ulla Suvanto, Katri Tuominen, Henrika Wilk-

man, Jyrki Koskinen ja Jaana Kokko. 

 

9. Sidosryhmäyhteistyö ja kannanotot 

 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

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

nen järjestö, jonka tehtävänä on olla toimia sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttaja ja 

asiantuntija sekä sote- järjestöjen äänenä Suomessa. Yhdistys liittyi mukaan SOSTEn 

POTKA-verkostoon (potilas-ja kansanterveysjärjestöjen verkosto), joka otti kantaa mm. 

pienituloisten pitkäaikaissairaiden kasvavaan maksutaakkaan. 

 

Yhdistyksen työntekijät osallistuivat useisiin SOSTEn järjestämiin koulutuksiin ja semi-

naareihin. 

 

Hallitusohjelmatavoitteet 

Yhdistys laati keväällä eduskuntavaaleihin omat hallitusohjelmatavoitteensa. Keskeisiksi 

tavoitteiksi linjattiin: 

 Yhdenvertainen ja tasalaatuinen hoito taattava asuinpaikasta riippumatta kaikille 

 Pitkäaikaissairaille tulee turvata hoitosuositusten mukainen päivittäinen lääke-

hoito ja terveydenhuollon palvelut kohtuullisin kustannuksin 

 Sote-järjestöjen rahoitus turvattava rahapeliyhtiöiden yhdistämisessä 

Tavoitteista viestittiin yhdistyksen ja SOSTEn kanavien kautta ja lisäksi ne lähetettiin 

sähköpostitse eri puolueille. 

 

IMID- järjestöjen yhteistyö 

IMID- järjestöjen (Reumaliitto, Psoriasisliitto ja Iholiitto) kesken aloitetiin yhteisen vaikut-

tamistyön suunnittelu, yhtenä tavoitteena yhteisen IMD-ryhmän perustaminen eduskun-

taan. 

 

HUS Nuorten CAMP- Matkalla Aikuisuuteen 

HUSin ja potilasjärjestöjen yhteinen nuorten Camp toteutettiin kaksipäiväisenä Helsin-

gissä. Nuorten CAMPin tavoitteena oli perehdyttää nuoria aikuispuolen hoitokäytäntöi-

hin, lisätä nuorten tietoutta sosiaaliturvaetuuksista, itsehoidosta ja valmiuksista sekä tu-

tustua toisiin aikuispuolelle siirtyviin nuoriin. Mukana oli kuusi potilasjärjestöä Crohn ja 

Colitis ry, Musili ry, Syke ry, Sylva ry, Reumaliitto sekä Sydänlapset - ja aikuiset. 
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10. Tutkimusyhteistyö 

 

Opinnäyte- ja tutkimustyöt 

Yhdistys oli mukana opiskelijoiden IBD:hen tai yhdistystoimintaan liittyvissä opinnäyte-

töissä ja tutkimuksissa sekä tarjosi opiskelijoiden käyttöön omat kanavansa tutkimusai-

neistojen keräämistä varten. Opinnäyte- ja tutkimustöiden tuloksista julkaistiin artikke-

leita yhdistyksen IBD- lehdessä. 

 

11. Kansainvälinen toiminta 

 

Pohjoismaiden kokous 28.—29.5.2015, Bryssel, Belgia 

Kokouksessa oli edustajia kaikista Pohjoismaista, järjestämisvastuu oli Islannilla. Suo- 

mea edustivat toiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

 

Kokouksessa käsiteltiin eri pohjoismaiden ajankohtaisista asioit sekä linjauksia ja tutki-

muksia liittyen biologisiin lääkkeisiin ja biosimilaareihin ja EFCCAn sääntöuudistusta. 

 

EFCCA GA 29.—30.5.2015, Bryssel, Belgia 

Suomea edustivat EFCCAn vuosikokouksessa toiminnanjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

EFCCAn uusiksi jäsenmaiksi valittiin Romania ja Kreikka. Kokouksessa hyväksyttiin 

EFCCAn uudet säännöt, jotka sisälsivät kaksi keskeistä muutosta: 

 

1. EFCCA pysyy jatkossakin eurooppalaisena järjestönä, Euroopan ulkopuoliset jäsen-

maat voivat hakea täysjäsenyyttä kolmen vuoden jäsenyyden jälkeen. Euroopan ulko-

puoliset jäsenmaat maksavat kuitenkin GA -matkakulunsa itse. 

2. EYG-vetäjällä (nuorten toiminta) on automaattisesti paikka EFCCAn hallituksessa. 

 

EFCCAn tavoitteena on tulevaisuudessa EU-tuen saaminen, jotta riippuvuus lääkefirmo-

jen tuesta vähenisi. Lisäksi EFCCA tiivistää yhteistyötä eurooppalaisten gastroenterolo-

gien järjestön ECCOn kanssa, yhteisenä tavoitteena mm. luoda yhtenäiset eurooppalai-

set hoitosuositukset IBD:n hoitoon. Crohn ja Colitis ry:n puheenjohtaja osallistui vuoden 

aikana työryhmään, joka valmisteli näitä hoitosuosituksia. 

 

EYM 2015, European Youth Meeting, 16.—19.6.2015, Tampere 

Eurooppalaisten Crohn ja Colitis – yhdistysten nuorten vuosikokous järjestettiin tänä 

vuonna Suomessa. Tapahtuman järjestelyistä vastasi European Youth Group (EYG) ja 

Crohn ja Colitis ry:n toimisto yhdessä nuorten vapaaehtoisten kanssa. Tapahtumaan 

osallistui 31 nuorta 16 eri maasta. Suomea edustivat Teija Aalto ja Sofia Pekkarinen. 

Teija Aalto valittiin vuosikokouksessa EYG:n varajäseneksi. 
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V I E S T I N T Ä 

 

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

ren yleisön keskuudessa sekä vahvistaa kaikkea yhdistyksen toimintaa ja jäsenhankin-

taa. Viestinnällä pyritään lisäämään IBD-sairauksien sekä yhdistyksen näkyvyyttä. Pyrki-

myksenä on tavoittaa uusia sairastuneita ja yhdistykseen kuulumattomia potilaita. 

 

Viestintä seurasi aktiivisesti mediassa ja terveydenhuollossa esillä olleita IBD-sairauksiin 

liittyviä asioita ja uutisia. Niistä kerrottiin jäsenille IBD-jäsenlehdessä, www-sivuilla ja so-

siaalisessa mediassa. Viestintäryhmään kuuluivat Jonna Nurminen, Henrika Wilkman, 

Pauli Vänttilä, Jyrki Koskinen ja Reeta Kangur. 

 

Vuoden 2015 viestinnän teemana oli mitä IBD maksaa? Teemasta viestittiin siitä näkö-

kulmasta, että hyvin hoidettu IBD tulee yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin huonosti hoi-

dettu. 

 

12. Jäsenviestintä 

 

Jäsenlehti 

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

jäsenille, sidosryhmille, sairaaloihin ja oppilaitoksiin. Lehden sisältö koostui asiantuntija-

artikkeleista, henkilöhaastatteluista, terveyden- ja sosiaalihuollon ajankohtaisista asi-

oista sekä yhdistyksen toiminnan esittelystä ja yhdistyksen tiedotteista. Osana sähköis-

ten palveluiden uudistamista, yhdistyksen jäsensivuille lisättiin jäsenlehden sähköinen 

versio. 

 

Oppaat 

Oppaista Colitis ulcerosa ja Crohnin tauti päivitettiin, myös yhdistysesite uudistettiin. 

 

Lastenkirja 

Otsuka tuki lastenkirjan uutta painosta ja kirjaa painettiin 200 kappaletta. 

 

Jäsenkortti – Vessapassi 

Vessapassista ilmestyi mobiiliversio, jonka voi ladata puhelimeen jäsensivujen kautta. 

Vessapassin markkinointia, tiedotusta ja levitystä jatkettiin erilaisin kampanjoin. Vessa-

passi oli esillä joulukuun IBD-viikolla videoiden muodossa, jotka jääkiekkoilijat Teemu 

Ramstedtin johdolla tekivät. Vessapassia markkinoitiin myös IBD-viikon jääkiekko-otte-

luissa. 

 

Jäsensivut 

Yhdistyksen nettisivujen yhteyteen avattiin jäsensivut. Jäsensivuille pääsevät vain jäse-

net ja sinne pitää kirjautua sisään sähköpostitse lähetetyn linkin kautta. Jäsensivuilla on 

kysymys-vastaus-palsta, jossa aina eri alan asiantuntija vastaa jäsenistön lähettämiin 

kysymyksiin. Sivuille kootaan lisätietoa IBD:n hoitoon ja sairauden kanssa selviämiseen 
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liittyen. Jäsensivuston sisältöä lisätään koko ajan, jotta ne saataisiin mahdollisimman 

monipuolisiksi ja jäsenistöä palveleviksi. 

 

13. Sähköinen viestintä 

 

Sähköisten palveluiden uudistaminen 

Crohn ja Colitis ry:ssä aloitettiin kaikkien yhdistyksen verkkopohjaisten palvelujen uudis-

taminen vuonna 2014 ja uudistusta jatkettiin koko vuosi 2015. Vuoden aikana avattiin 

uudistetut nettisivut ja jäsensivut. Yhdistyksen sähköpostiosoitteet muutettiin muotoon 

etunimi.sukunimi@ibd.fi. Loppuvuodesta aloitettiin keskustelupalstan uudistamisen 

suunnittelu. Sähköisten palveluiden uudistus toteutettiin RAY:n investointiavustuksella, 

joka kattaa 70 % uudistuksen kuluista, loput 30 % kuluista rahoitettiin yhdistyksen omilla 

varoilla. 

 

www- sivut 

Yhdistyksen uudet kotisivut avattiin helmikuun lopussa. Domain www.ibd.fi otettiin käyt-

töön. Kotisivuja päivitettiin tarpeen mukaan. 

 

Yhdistyksen kotisivuilla oli Google analytics-ohjelman mukaan elokuusta joulukuuhun 

(analytics otettiin käyttöön vasta elokuussa 2015) yhteensä 43 462 kävijää. Sivun katse-

luita oli 204 716. Istunnon keskimääräinen kesto oli 2 minuuttia ja 28 sekuntia. Yhdistyk-

sen kotisivujen yhteydessä olevalle keskustelupalstalle oli rekisteröitynyt 1699 keskuste-

lijaa. 

 

Sosiaalinen media 

Yhdistyksen yleisellä Facebook sivulla oli 2 560 tykkääjää (vuonna 2014: 1 548), CroCot 

sivuilla 251 tykkääjää ja Vessapassi sivulla 501 tykkääjää. Twitteri-seuraajia oli 335 ja 

Instagram-seuraajia oli 420. 

Yhdistykselle otettiin käyttöön SnapChat. Snäppien keskimääräinen katsojamäärä oli 10. 

Yhdistyksellä oli myös luotuna LinkedIn-profiili, joka oli tullut automaattisesti LinkedInin 

toimesta. Tämä otettiin omaan haltuun, mutta sitä ei ole käytetty yhdistyksen viestintäka-

navana. Yhdistyksen Pinterest-tiliä käytetään ideoiden hakemiseen ja tallentamiseen. 

 

Sähköpostiosoitteet 

Yhdistyksen sähköpostiosoitteet vaihdettiin @ibd.fi loppuiseksi kesäkuussa. 

 

14. Muu viestintä 

 

Maailman IBD päivä 19.5. 

IBD-päivän lehdistötiedotteessa nostettiin esiin hyvän hoidon merkitys IBD-potilaan työ- 

ja toiminatakyvyn ylläpitämiseksi. 

 

Toiminnanjohtaja ja jääkiekkoilija Teemu Ramstedt esiintyivät Ylen aamu-tv:ssä. 

 

mailto:etunimi.sukunimi@ibd.fi
http://www.ibd.fi/
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Helsingissä järjestettiin yhteistyössä MSD:n kanssa webcastluento, Puhujina HUSin si-

sätautien ja gastroenterologian el. Pauliina Molander. Luento oli kuuntelemassa paikan 

päällä noin 50 ihmistä ja netin kautta luentoa seurattiin 379 ip-osoitteen kautta. 

 

AbbVien kanssa järjestettiin yleisöluento Hämeenlinnassa. 

 

Likkojen lenkillä Tampereella oli Maailman IBD-päivän teemalla yhdistyksen t-paidat 

päällä juoksemassa kymmenkunta likkaa. 

 

IBD-viikko 1.—6.12. 

IBD-viikko järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa joulukuussa 2015. Viikko järjestet-

tiin yhteistyössä IBD Cyclingin ja Liigan kanssa. Jääkiekkoilija Teemu Ramstedtin ve-

tämä IBD Cycling oli mukana tekemässä yhdistystä ja IBD:tä tunnetuksi koko viikon 

ajan. Yhteistyössä postasimme someen tarinoita sairastavista, lähetimme medialle tie-

dotteita ja olimme esillä IBD viikolla jääkiekko-otteluissa eri puolilla Suomea. IBD Cy-

cling hoiti Esa Keskisen ja Raimo Helmisen IBD-tarinat Ilta-Sanomiin ja Iltalehteen. 

 

Medianäkyvyys 

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

medioista yhteyttä ja pyydettiin haastateltavia niin lehdistöön kuin sähköiseen mediaan-

kin. Varsinkin IBD-viikon ympärillä medianäkyvyyttä oli valtavasti. 

 

Luento- ja keskustelutilaisuudet 

Yhdistys järjesti yhdessä AbbVien kanssa IBD-iltoja Turussa, Seinäjoella ja Helsingissä. 

Turun tilaisuuksien yhteistyökumppanina oli yksityinen lääkäriasema, Seinäjoella Seinä-

joen keskussairaala ja Helsingissä HUS. 

Tampereella järjestettiin TAYSin kanssa yhteistyössä kevään aikana kaksi keskusteluil-

tapäivää. Aiheina olivat IBD:n lääkehoito ja perustietoa IBD:stä. 

IBD lauantai-foorumeita järjestettiin yhteistyössä MSD:n kanssa Porissa, Hämeenlin-

nassa, Lappeenrannassa ja Vaasassa. 

 

Messut ja muut tapahtumat 

Yhdistys osallistui Helsingin Messukeskuksessa Sairaanhoitajapäiville. Yhdistys oli mu-

kana Gastropäivillä Helsingissä ja Avanteenhoidon päivillä Tampereella. 

 

Yhteistyössä Finnilco ry:n ja Colores ry:n kanssa järjestettiin Maailman avannepäivän 

seminaari 3.10. Helsingissä. 

 

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

pilaitosten järjestöpäivillä esittelemässä yhdistyksen toimintaa. 
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P R O J E K T I T 

 

15. HyVa- hyvinvointia vapaaehtoisille projekti 2013—2016 

 

Projektissa työskenteli projektivastaavana Maria Joutsen ja projektityöntekijänä 1.3.2015 

alkaen Maija Borén. Ohjausryhmään kuuluivat Ulla Suvanto, Jarkko Lignell, Marita 

Rinne, Sofia Pekkarinen, Kati Haavisto ja Maria Joutsen. Projektin ohjausryhmä kokoon-

tui kaksi kertaa. 

 

Projektin tavoitteena on vertaistuen saavutettavuuden ja monipuolisuuden lisääminen 

perustamalla hyvinvointia tukevia vertaisryhmiä alueille sekä verkkopohjaisia vertaisryh-

miä. Projektissa kehitetään koulutuskokonaisuudet hyvinvointi- ja verkkoryhmien ohjaa-

jille, mikä luo vapaaehtoisille uudentyyppisiä mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen toi-

mintaan. Projektissa tuotetaan myös Hyvä olo –kirjaa, joka toimii vapaaehtoisten käsikir-

jana Hyvä olo-ryhmien toiminnan suunnittelussa. 

 

Projektin vapaaehtoisten koulutukset 

Projektin koulutuspäivä järjestettiin Kuopion Rauhalahdessa 24.—26.4.2015. Yhdistyk-

sen ulkopuolisena kouluttajana oli Riitta Merilehti. Koulutukseen osallistui 13 henkilöä. 

Koulutuksessa käytiin läpi erityisesti hyvinvointiin liittyviä asioita ja sitä, miten niitä voi 

tuoda ryhmissä ja verkossa jäsenten tietoisuuteen. 

 

Projektin vapaaehtoisille järjestettiin myös palautepäivä marraskuun alussa, mihin osal-

listui kahdeksan henkilöä 

 

Hyvä olo-ryhmät 

Alueellisia vapaaehtoisten vetämiä Hyvä olo-ryhmiä pidettiin Turussa kolme, joista yksi 

oli suunnattu erityisesti nuorille, Kouvolassa kaksi, joista toinen oli suunnattu läheisille 

sekä Oulussa, Tampereella ja Mikkelissä yksi. Tampereella Hyvä olo –ryhmän järjestä-

misessä tehtiin yhteistyötä TAMKin kanssa ja kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa veti ryh-

män. Ryhmiin osallistui yhteensä 52 henkilöä. 

 

Perhetoiminta 

Projektin toimintana järjestettiin lapsille ohjelmaa syyspäivillä sekä yksi perhepäivä Kuo-

piossa. 

 

Aikuisten hyvä olo -viikonloppu 20.—22.3.2015 Ikaalisissa 

Projektin kokeilutoimintana järjestettiin Hyvä olo viikonloppu aikuisille Kauppilan matkai-

lutilalla Ikaalisissa. Ohjelmassa oli jaksamiseen liittyviä luentoja, rauhallista liikuntaa, ul-

koilua ja hauskanpitoa. Viikonloppuun osallistui 14 henkilöä. 

 

13–17-vuotiaiden nuorten leiri 24.—26.4.2015 Tuusulassa 

Projektin kokeilutoimintana järjestettiin leiri 13–17-vuotiaille nuorille ja heidän samanikäi-

selle kaverilleen tai sisarukselleen. Leirille osallistui 10 IBD:tä sairastavaa ja 6 sairasta-
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van kaveria tai sisarusta ympäri Suomea. Leirin suunnittelusta vastasi yhdistyksen työn-

tekijä ja ohjaajina toimivat kolme vertaisohjaajaa ja yksi aluevastaava. Viikonlopun ai-

kana nuoret leikkivät ja pelasivat, ulkoilivat ja kuulivat nuorten IBD:tä sairastavien IBD-

ninjojen kertomuksia omasta sairaudestaan. Tapahtuma oli erittäin onnistunut. 

 

Verkkovertaistoiminta 

Vuoden aikana perustettiin viisi uutta verkkovertaisryhmää Facebookiin: Sklerosoivaa 

kolagniittia sairastaville, Lyhytsuolisyndrooma-ryhmä, Mikroskooppista koliittia sairasta-

ville, J-pussileikatuille ja IBS:ää sairastaville. Yhteensä verkkovertaisryhmiä oli Faceboo-

kissa 10. Ryhmiin saatiin vuoden aikana mukaan yli 729 jäsentä, joista jokaisen verkko-

vertaiset ovat toivottaneet tervetulleeksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhteensä verk-

kovertaisryhmissä oli vuoden 2015 lopussa1 265 osallistujaa.  

 

Verkkovertaisille järjestettiin kaksi koulutuspäivää ja lisäksi uusia vapaaehtoisia pereh-

dytettiin mukaan henkilökohtaisissa tapaamisissa. Verkkovertaisena toimi yhteensä 11 

henkilöä, heistä viisi koulutettiin mukaan toimintaan vuoden 2015 aikana. Verkkovertai-

sille teetettiin loppuvuodesta myös palautekysely. 

 

16. Paikka auki-ohjelma 

 

Maija Borén työskenteli Paikka auki- ohjelman rahoituksella järjestötyöntekijänä 

28.2.2015 asti. Järjestötyöntekijän työtehtäviä olivat erilaiset toimistotyöt, verkkovertais-

toiminta sekä lasten, nuorten ja perheiden vertaistukitoiminta. 

 

H A L L I N T O 

 

17. Hallinto 

Hallitus 

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

läheisistään. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja neljä va-

rajäsentä. 

 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa, kaksi kokousta pidettiin 

puhelinkokouksina. Hallitus työskentelyn tukena toimivat seuraavat työryhmät: sopeutu-

misvalmennus, edunvalvonta, viestintä, hallinto ja HyVa- projektin ohjausryhmä sekä 

nuorisotiimi. Hallintotiimiin kuuluivat yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavat henki-

löt Jarkko Lignell, Katri Tuominen, Jaana Kokko ja Ulla Suvanto. 

 

Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet v. 2015: 

Jarkko Lignell, puheenjohtaja, HyVa-projekti Kangasala 

Katri Tuominen, varapuheenjohtaja, viestintä, nuorisotoiminta Helsinki 

Anne Nuolikoski, sopeutumisvalmennus Nokia 

Pauli Vänttilä, viestintä, webmaster Helsinki 

Reeta Kangur, viestintä, webmaster Vantaa 
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Jyrki Koskinen, edunvalvonta, viestintä Tampere 

Jaana Kokko, rahastonhoitaja, edunvalvonta Raisio 

 

Varajäsenet: 

Päivi Lignell, sopeutumisvalmennus Kangasala 

Henrika Wilkman, viestintä, nuorisotoiminta Espoo 

Harri Hotanen, sopeutumisvalmennus Pori 

Marita Rinne, sopeutumisvalmennus, HyVa-projekti Metsämaa 

 

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Ulla Suvanto. 

Pauli Vänttilä luopui hallituksen jäsenyydestä 2.10.2015 alkaen. 

 

Kirjanpitäjä ja tilintarkastajat 

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

vat Jyrki Kulmala ja Taina Sjöblom. Vuoden lopussa otettiin käyttöön sähköinen talous-

hallinto-ohjelma Heeros osto-, myynti- ja matkalaskujen käsittelyä varten. 

 

Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat HTM Tapani Tauriainen ja HTM Jari Martikainen 

Tilintarkastus AAA OY:stä. 

 

Kesäpäivät 

Yhdistyksen kesäpäivät ja kevätkokous pidettiin Kotkassa 22.—25.5.2015. Kesäpäiville 

osallistui 67 henkilöä ja kevätkokoukseen 23.5.2015 osallistui 26 henkilöä. 

 

Syyspäivät 

Syyspäivät ja syyskokous järjestettiin Jyväskylässä 24.—25.10.2015. Syyspäiville osal-

listui 82 henkilöä ja syyskokoukseen 24.10.2015 osallistui 39 henkilöä. 

 

18. Henkilöstö 

Yhdistyksen henkilökuntaan kuuluivat toiminnanjohtaja Ulla Suvanto, järjestösihteeri Ca-

rita Sinkkonen, tiedottaja Jonna Nurminen 2.3.2015 alkaen, 

projektivastaava Maria Joutsen ja järjestötyöntekijä / projektityöntekijä Maija Borén. 

Viestintäkoordinaattori Tiina Silvast jäi eläkkeelle 1.3.2015 ja Heli Parjanen toimi viestin-

täkoordinaattorin sijaisena 28.2.2015 asti. 

 

Henkilökunnalle järjestettiin tyhy-iltapäivä. Työntekijät osallistuivat omia työtehtäviään 

tukeviin koulutuspäiviin, joita järjestivät mm. SOSTE, RAY ja Viestintä Piritta. 

Psykologi Tuula Kokkonen toimi tuntipalkkaisena sopeutumisvalmennuskurssien johta-

jana ja vastasi yhdessä järjestösihteeri Carita Sinkkosen kanssa kurssien suunnittelusta, 

kehittämisestä ja toteutuksesta. Järjestösihteerin työajasta 20 % kohdentui sopeutumis-

valmennustoimintaan. 
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19. Toimitilat 

Yhdistyksen käytössä oli Tampereen keskustassa vuokrattu toimistotila. Psoriasisliitolta 
vuokrattiin Helsingistä työhuonetta 31.3.2015 asti vt. viestintäkoordinaattorin käyttöön. 
 

20. Varainhankinta 

 

toiminta rahoitettiin pääasiallisesti jäsenmaksuilla ja Raha-automaattiyhdistykseltä saa-

duilla avustuksilla. 

 

Jäsenmaksut 

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

Jäsenmaksutuottoja kertyi 164 994,99 € ja jäsenrekisterissä oli 31.12.2015 yhteensä 

6871 jäsentä. Jäsenmaksua ei peritty loka-joulukuussa 2015 liittyneiltä jäseniltä. 

 

RAY 

RAY myönsi yhdistykselle seuraavat toiminta-avustukset vuodelle 2015: 

Yleisavustus 130 000 € 

Sopeutumisvalmennus   52 000 € 

HyVa projekti (2013–2016)   74 000 € 

 

Yhteensä 256 000 € 

 

Sopeutumisvalmennusavustus 52 000 € maksettiin yhdistykselle kokonaisuudessaan, 

vuodelta 2014 siirtyi käytettäväksi 7 231,41 €. Sopeutumisvalmennustoiminnan koko-

naiskulut olivat vuoden aikana 55 433,29 € € ja avustusta siirrettiin tilinpäätöksessä vuo-

delle 2016 käytettäväksi 3 798,12 €. 

 

HyVa - projektin vuoden 2015 kuluja laskutettiin RAY:ltä 31.12.2015 mennessä  

92 831,42 €. Projektin kulut joulukuun 2015 osalta – 9 877,37 € merkittiin tilinpäätökseen 

siirtosaamiseksi RAY:ltä. Yhteensä avustusta käytettiin vuoden 2015 aikana  

102 708,79 €. 

 

Vuodelta 2014 siirtynyttä Paikka auki -ohjelman avustusta käytettiin vuoden 2015 aikana 
4 948,25 €. 
 
Investointiavustus ICT-uudistukseen kattaa 70 % uudistuksen kuluista, yhdistyksen 
omarahoitusosuus on 30 %. Vuodelta 2014 siirtynyttä ICT-avustusta käytettiin  
16 230,21 €. Avustusta siirtyi vuodelle 2016 käytettäväksi 2 511 €. 
 
ECCO avustus 

ECCO myönsi eurooppalaisille IBD järjestöille 1 000 € avustuksen / järjestö. 

Crohn ja Colitis ry:n avustus käytettiin nuorten eurooppalaisen tapaamisen järjestämi-

seen. 
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Rahankeräys 

Yhdistyksellä oli rahankeräyslupa ajanjaksolle 1.9.2013—31.8.2015, luvan numero on 

2020/2013/2473. Keräys tuotti yhteensä 339,80 €. Luvassa on määritelty kerättyjen  

varojen käyttötarkoitukseksi IBD:tä sairastavien ja heidän läheistensä vertaistukitoi- 

minta. 

Uusi rahankeräyslupa myönnettiin ajanjaksolle 16.12.2015.–15.12.2017. Luvan numero 

on POL-2015–9100. 

 

Tilikauden tulos 

Tilikauden tulos oli 2 815,06 € ylijäämäinen. Hallitus esittää kevätkokoukselle, että tili-

kauden ylijäämä siirretään voitto-/ tappiotilille. Yhdistyksen oma pääoma oli 31 823,39 € 

vuoden lopussa. Tarkempi yhteenveto taloudesta on tilinpäätöksessä 2015. 

 

21. Tuleva kehitys 

 

Strategisten tavoitteiden arviointi  

Hallitus ja henkilökunta arvioivat strategisten tavoitteiden toteutumista yhteisessä ko-
kousviikonlopussa elokuussa. Arviointi toteutettiin HERTTA - mallin mukaisesti. 
 

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 

 

Yhteisen arvion pohjalta jäsenmäärän kasvun, vertaistukitoimintojen lisäämisen ja vies-

tinnän eri kanavien hyödyntämisen osalta toiminnat ovat edenneet hyvin strategisten ta-

voitteiden mukaisesti. 

 

Tuleva sote-uudistus vaikuttaa Suomessa kaikkiin kansalaisiin ja yhdistyksen on vaiku-

tettava aktiivisesti siihen, että laadukas ja yhdenvertainen hoito on kaikkien saatavilla 

asuinpaikasta riippumatta myös tulevaisuudessa. 

 

Henkilöstöresurssien lisääminen tulevaisuudessa suhteessa toiminnan ja jäsenmäärän 

kasvuun on pyrittävä rahoittamaan jäsentuottojen kasvulla ja uusilla RAY avustuksilla. 

 

Kokonaisuudessaan yhdistyksen toiminta etenee hyvin strategisten tavoitteiden mukai-

sesti. 


