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Crohn ja Colitis ry - Jäsenkyselyn kooste 

 

Jäsenkyselyyn vastasi 1264 jäsentä, joista suurin osa oli iältään 30–62-vuotiaita. Heitä oli vastaajissa 

69 %. 18–29-vuotiaita edusti 10 % vastaajista, ja 63–79-vuotiaita vastaajissa oli 19 %. Alaikäisten 

(lasten) ja yli 79 vuotta täyttäneiden vastaajien määrä jäi vähäiseksi ollen noin 3 %. Jäsenkyselyyn 

vastanneista suurin osa oli naisia (71%). Loput olivat miehiä. Vain muutama vastaaja oli muun 

sukupuolinen tai ei halunnut paljastaa sukupuoltaan. Vastaajat olivat yleisesti ottaen ympäri Suomea, 

mutta isoimmat vastaajaryhmät olivat Uudeltamaalta, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta.  

Jäsenkyselyyn vastaajista 58 % sairasti Colitis ulcerosaa eli haavaista paksusuolitulehdusta, 33 % 

Crohnin tautia ja muut 9 % jotain muuta suolistosairautta. (ks. Taulukko 1) Kaikista vastanneista 47 

%:lla diagnoosista oli kulunut yli 10 vuotta. 18 % oli sairastanut 6–10 vuotta, ja 30 % vastanneista 

1–5 vuotta. Loput 6 % oli saanut diagnoosin alle vuosi sitten. Kuitenkin melkein puolet vastanneista 

olivat liittyneet yhdistykseen 1–5 vuotta sitten. Suurin osa vastaajista oli saanut ensimmäisen tiedon 

yhdistyksestä hoitajalta, lääkäriltä tai internetistä. 

    

Taulukko 1. 

Kyselyn tulokset osoittivat, että jäsenet saivat parhaiten tietoa IBD-jäsenlehdestä. Tietoa saatiin myös 

yhdistyksen verkkosivuilta ja yhdistykseltä tulleista sähköposteista. Lisäksi Facebookin Crohn ja 

Colitis ry:n sivu ja yhdistyksen ylläpitämät ryhmät toimivat tiedon lähteitä. Kyselystä selvisi, että 

jäseniä kiinnostivat viestinnän sisällössä ylivoimaisesti eniten IBD:hen liittyvät ajankohtaiset asiat. 

(ks. Taulukko 2)  
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Taulukko 2 

 

Pääosin kaikki vastanneet pitivät vuonna 2017 uudistettua IBD-jäsenlehteä ammattimaisena ja 

asiapitoisena. He kuvasivat jäsenlehteä usein myös monipuoliseksi ja raikkaaksi. Lisäksi sivumäärää 

ja kuvien määrää pidettiin sopivana. Jäsenet kuitenkin haluaisivat, että jäsenlehdessä olisi enemmän 

tieteellistä sisältöä, joka koskisi niin suomalaista kuin kansainvälistä uutta tutkimusta, lääkkeitä tai 

muuta hoitoa. Sairastuneista kertoneisiin juttuihin oltiin tyytyväisiä, mutta jäsenten mielestä lehdessä 

voisi olla vähemmän yhdistysasiaa. Jäsenet olivat tyytyväisiä uudistettuun jäsenlehteen, joka oli 

heidän mielestään ammattimaisemman oloinen, selkeä ja helppolukuinen. Lisäksi toivottiin enemmän 

artikkeleita esimerkiksi IBS:stä ja liitännäissairauksista. 

Noin puolet jäsenkyselyyn vastanneista (n=614) toivat esiin, etteivät olleet osallistuneet mihinkään 

yhdistyksen järjestämään vertaistoimintaan. Vertaistoimintaan osallistuneet olivat käyneet Syys- tai 

Kevätpäivillä, alueellisissa vertaistapaamissa tai olleet sopeutumisvalmennuskurssilla. Lisäksi 

Facebookin vertaistukiryhmät olivat suhteellisen suosittu tapa osallistua vertaistoimintaan. 

Vertaistoiminnan katsottiin antaneen sairastuneelle tietoa, vertaistukea, näkökulmia sairauteen sekä 

jaksamista arkeen. Vastanneet eivät osanneet sanoa, miksi eivät olleet osallistuneet vertaistoimintaan. 

Osa esitti syyksi, että vertaistoimintaa järjestetään liian kaukana. Toiset taas olivat saaneet 

vertaistukea muualta, ja osa ei ollut tarvinnut sitä ollenkaan. Jäsenet voisivat osallistua 

vertaistoimintaan, jos sitä järjestettäisiin omalla paikkakunnalla tai lähistöllä. Mieluisa ohjelma voisi 

sisältää asiantuntijaluentoja IBD:hen liittyvistä aiheista, vertaistuellisen keskustelun muiden 

sairastaneiden kanssa tai toiminnallista ohjelmaa, kuten liikuntaa, kulttuuria tai yhteisruokailua.  
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Jäsenkyselyn mukaan jäsenet toivoivat edunvalvonnan ja vaikuttamistyön olevan monipuolista. He 

pitivät esimerkiksi tärkeänä sitä, että sairaudesta aiheutuvat kulut pysyisivät kohtuullisina ja että 

suolistosairauksia sairastavien hoito olisi yhdenvertaista ympäri Suomen. (ks. Taulukko 3) Suurin osa 

jäsenistä (54 %) ei osannut sanoa, miten yhdistys on onnistunut edunvalvonnassa ja 

vaikuttamistyössä. 30 % vastanneista piti sitä onnistuneena. Lisäksi 62 % vastanneista piti 

tarpeellisena, että yhdistykseltä saisi sosiaaliturvaan ja edunvalvontaan liittyvää neuvontaa.    

 

 Taulukko 3. 

Crohn ja Colitis ry:n verkkokauppa ei ollut 67 %:lle vastanneista tuttu. Niistä, jotka tiesivät 

verkkokaupan, pitivät tuotteissa esiintyviä kuvia ja tekstejä sopivan kokoisina. 36 % vastanneista olisi 

valmis maksamaan t-paidasta 10–15 €, ja 33 % 16–20 €. 20 % ei osannut sanoa, koska maksettavan 

hinnan katsottiin riippuvan tuotteen laadusta. Vapaamuotoisessa verkkokauppaa koskevassa 

palautteessa vastanneet toivoivat, että verkkokauppaa mainostettaisiin jatkossa enemmän. Lisäksi 

esitettiin toive, että kokoja ja värivaihtoehtoja olisi enemmän. Myytävänä voisi olla myös muita 

tuotteita, kuten heijastamia tai joulukortteja. Nämä olisivat edullisempia vaihtoehtoja monen kalliina 

pitämille tekstiilituotteille.    

Kyselyyn vastanneet jäsenet antoivat yhdistykselle yleisarvosanaksi 3,92/5. Yhdistys keräsi paljon 

kehuja ja kiitosta yhdistyksen toiminnasta. Vastanneet antoivat kiitosta saamastaan vertaistuesta, 

monipuolisesta tiedottamista, tiedon saamisesta ja tapahtumien järjestämisestä. Lisäksi he olivat 

tyytyväisiä, että yhdistys oli tehnyt suolistosairauksia tunnetummiksi. Pääosin vastaajat olivat erittäin 
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tyytyväisiä. He toivoivat jatkossa lisää alueellista ja paikallista toimintaa, johon kuuluisi 

asiantuntijaluentojen lisäksi rentoa tekemistä muiden sairastuneiden kesken. Yhdistys voisi 

tulevaisuudessa tehdä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen, sairaanhoitopiirien ja muiden 

suolistosairauksien hoitoon liittyvien tahojen kanssa, jotta tietoisuus näistä sairauksista kasvaisi 

edelleen. Yhdistyksen toivottiin lisäksi vielä enemmän panostavan edunvalvontaan ja ajamaan 

suolistosairaiden asioita yhteiskunnallisessa keskustelussa.  

Tämän lisäksi vastanneet toivoivat, että kaikki vertaistukikeskustelu ei painottuisi vain Facebookiin. 

Osa toi esiin pettymyksen siitä, että heidän käyttämänsä verkkosivujen keskustelupalstan käyttö oli 

hiipunut. Lisäksi yhdistyksen toivottiin huomioivan jatkossa myös muut ikäryhmät kuin lapset ja 

nuoret. Esimerkiksi iäkkäämmät ja pitkään sairastaneet kaipasivat heille järjestettyjä kursseja ja 

heidän ikäisistä kertovia lehtiartikkeleita. 

 

 

 

 

 

 

 

 


