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1 YLEISTÄ 

 

Yhdistyksen tehtävänä on välittää tietoa lihastaudeista kaikille, joita ne jollain tavalla 

koskettavat sekä edistää lihastauteja sairastavien mahdollisuuksia yhdenvertaiseen, 

aktiiviseen elämään, sujuvaan arkeen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Toi-

minnan tavoitteena on yleisen lihastauteihin liittyvän tietouden lisääminen, lihas-

tautia sairastavien itsenäisen elämän tukeminen ja yhdistyksen tarjoamien palvelui-

den tunnettavuuden lisääminen. Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry:n toimintaan 

osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, ja yhdistyksen tiedotustoiminta saavuttaa li-

sääntyneen internet- ja sähköpostitiedottamisen sekä sosiaalisen median viestinnän 

ansiosta yhä paremmin myös jäseniksi kuulumattomat. Yhdistyksen toiminta-

alueeseen kuuluu yhteensä 26 kuntaa. Yhdistyksen vuokraama toimitila sijaitsee 

Helsingissä osoitteessa Väinö Auerin katu 10. 

 

Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) vakiintunut Ak-avustus, ensimmäistä kertaa 

RAY:lta haettu projektiavustus nuoren henkilön palkkaamiseksi toimiston avustaviin 

tehtäviin sekä kuntien ja muiden tahojen avustukset mahdollistivat yhdistykselle 

keskittymisen 34. toimintavuotenaan toiminnan suunnitteluun jäsenistön, yhteistyö-

tahojen sekä ajankohtaisten yhteiskunnallisten teemojen ja muutosten pohjalta. 

 

Yhdistyksen toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen pyritään ohjauksella, neuvon-

nalla ja monipuolisesti vertaistukea hyödyntämällä. Lihastautia sairastavat sekä 

heidän läheisensä saatetaan tietoisiksi heidän aktiivista ja itsenäistä elämäänsä tu-

kevista ja mahdollistavista palveluista ja tukitoimista sekä autetaan heitä niiden 

saavuttamisessa. Vertaistukitoiminnan kautta lisätään osallisuutta, yhteiskunnallista 

aktiivisuutta ja tuetaan kokonaisvaltaisesti sairastuneiden ja heidän läheistensä hy-

vinvointia ja jaksamista. Toimintavuoden 2016 lopussa yhdistyksessä oli 457 (441, 

2015) varsinaista ja 195 (210, 2015) kannatusjäsentä sekä 34 yhteisöjäsentä (35, 

2015). Jäsenten ikä vaihteli yhdestä ikävuodesta 90 vuoteen saakka. Alle 35-vuotiaita 

jäseniä oli koko jäsenistöstä 15 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 39 prosenttia.  

 

 

 

2 HALLITUS 2016 

 

Yhdistyksen vuosikokouksen valitsemina ovat yhdistyksen hallituksessa ja muissa 

tehtävissä toimineet: 

 

puheenjohtaja Liisa Rautanen, Pusula 

varapuheenjohtaja Raila Riikonen, Helsinki 

    

varsinaiset jäsenet Hanna Bäckström, Espoo 

  Hanna Hiltunen, Tuusula 

   Fredrika Ilvonen, Helsinki 

   Päivi Peltoniemi, Helsinki 

Jorma Lehmus, Vantaa 
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varajäsenet   Olof Ekblom, Vantaa 

Sirpa Ekblom, Vantaa 

  Venla Räty, Helsinki 

                          

tilintarkastajat Kim Mannström, KTK, HTM 

  Jonas Spohr, KTT 

 

 varatilintarkastajat Pentti Kujama, HTM 

Kauko Ohrankämmen 

 

Muihin tehtäviin hallitus on valinnut: 

 

talousvastaava Raila Riikonen 

kirjanpitäjä  Mari Tammelin 

sihteeri  Hanna Bäckström 

jäsenasioiden hoitaja Vuokko Mäkitalo, järjestökoordinaattori,  

 2.5.2016 alkaen Tiia Parviainen, järjestökoordinaattori 

järjestöavustaja Vivi Virtanen 1.3. 2016 – 31.3.2017 

nuorisoasiat  Hanna Bäckström 

 

 

 

3 KOKOUKSET 

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti pidettiin kevätkokous 30.3.2016 ja syyskokous 

8.10.2016. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa ja käsitteli 

kokouksissaan 154 kohtaa. 

 

Lihastautiliitto ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen osallistui jäsenmäärän edel-

lyttämä määrä eli 10 varsinaista kokousedustajaa. Edellisen vuoden syyskokous va-

litsi virallisiksi kokousedustajiksi vuodelle 2016 Lihastautiliitto ry:n liittokokoukseen 

seuraavat henkilöt: Hanna Bäckström, Olof Ekblom, Sirpa Ekblom, Hanna Hiltunen, 

Fredrika Ilvonen, Päivi Peltoniemi, Jorma Lehmus, Liisa Rautanen, Raila Riikonen ja 

Venla Räty. Varaedustajiksi valittiin Heini Björk, Kalevi Bäckström, Ismo Ilvonen, 

Kauko Ohrankämmen ja Jukka Sariola. 

 

Yhdistyksen edustajina Lihastautiliitto ry:n neuvoa-antavaan kokoukseen ja puheen-

johtaja- ja sihteeripäiville Siilinjärvellä osallistuivat Raila Riikonen ja Vivi Virtanen.  
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4      TIEDOTUS- JA VAIKUTTAMISTOIMINTA 

 

Yhdistyksen pääasiallisin tiedotusväline on ollut vuoden 2016 aikana viisi kertaa il-

mestynyt jäsentiedote, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse tai postitse. Sähköi-

sen tiedottamisen piiriin kuului vuoden 2016 lopussa noin 62 prosenttia jäsenistös-

tä. Määrä kasvoi noin 9 prosentilla vuodesta 2015. Kohderyhmille, esimerkiksi lapsi-

perheille ja ALSia sairastaville läheisineen, on lähetetty erikseen kohdennettua tie-

toa ajankohtaisista asioista sähköpostin välityksellä. Sähköpostia on käytetty myös 

tapahtumatiedottamisessa, jonka on arveltu kiinnostavan koko jäsenistöä. Tiedo-

tuskanavana on käytetty myös Lihastautiliitto ry:n julkaisemaa Porras-lehteä. Ajan-

kohtaisista asioista ja tapahtumista on tiedotettu aktiivisesti niin yhdistyksen inter-

net-sivuilla kuin facebook-sivuillakin. Yhdistyksen internet-sivut uudistuivat koko-

naan loppuvuodesta. Uusista sivuista haluttiin selkeämmät, visuaalisemmat ja hel-

pommin ylläpidettävät. Sivujen sisältö pysyi pääasiassa samana, mutta sivun ylläpito 

siirtyi pääasiassa yhdistyksen työntekijöille. Yhdistyksen internet-sivuilla oli toimin-

tavuoden aikana keskimäärin 301 käyntiä kuukaudessa. Uusien kävijöiden osuus si-

vuilla oli 48,5 prosenttia.    

 

Sosiaalisen median käyttö yhdistyksen käytössä on lisääntynyt vuonna 2016 huo-

mattavasti edellisvuoteen verrattuna. Facebook toimii edelleen toiminnan, ajankoh-

taisten asioiden ja uutisten tiedottamisessa ja YouTube on tullut osaksi tiedottamis-

ta ja kokemusten jakamista. Facebookin kautta on tavoitettu eniten nuoria ja työ-

ikäisiä naisia. Toimintavuoden lopussa yhdistyksen Facebook-sivujen tykkääjiä oli 

294 ja seuraajia lähes yhtä paljon. Tykkäykset lisääntyivät vuodessa noin 27 pro-

senttia. Suosituin julkaisu tavoitti 1800 henkeä ja suosituimmat aiheet olivat inva-

autoesittely, vammaisen henkilön palkkaamista käsittelevä YouTube-video yhteis-

työssä tubettajan kanssa, järjestökoordinaattorin avoimen työpaikan ilmoitus ja ke-

väällä lopettaneen koordinaattorin viimeisen työpäivän kahvitus. Yleisesti ALS-

aiheisten uutisten jakaminen tavoitti hyvin käyttäjiä. YouTubessa vuonna 2016 jae-

tut yhdistyksen toimintaan liittyvät yhteistyövideot ovat tavoittaneet yhteensä yli 

4000 katsojaa. Muuten yhdistys on ollut esillä mediassa yksittäisten lihastautia sai-

rastavien kokemusten ja tarinoiden kautta. 

 

Toimintavuonna yhdistyksen jäseniä oli nimettyinä toiminta-alueen kuntien vam-

maisneuvostoihin, Espoon vammaisneuvostossa Hanna Bäckström, Vantaan vam-

maisneuvostossa Olof Ekblom, Helsingin vammaisneuvostossa Timo Lehtonen ja 

Lohjan vammaisneuvostossa Liisa Rautanen. 

 

Yhdistyksen hallituksen jäsen Fredrika Ilvonen on toiminut vuonna 2016 helsinkiläis-

ten yhdistysten muodostamassa vaikuttamis- ja yhteistyöryhmässä, joka valvoo Hel-

singin kuljetuspalveluiden laatua ja muita eri vammaryhmiä yhteisesti koskevia asi-

oita. Yhdistys on Vantaan järjestöringin jäsen ja yhdistyksen edustajana kokouksissa 

on toiminut Sirpa Ekblom. Vapaaehtoiset jäsenet ovat esitelleet yhdistyksen toimin-

taa ja palveluita vuonna 2016 Vantaan Hyvinvointimessuilla.  
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Järjestökoordinaattori on ollut mukana YTRY-verkostossa, jota koordinoi Vammais-

ten Lasten ja Nuorten Tukisäätiö (VAMLAS). Verkostotapaamisissa käsitellään mm. 

pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaa, oikeuksia, 

palveluita, osallisuuden mahdollistamista ja verkoston toiminnan kehittämistä.  

 

 

 

5      TALOUS  

 

Tärkeimpänä toiminnan rahoitusmuotona on ollut RAY:n kohdennettu Ak- avustus 

(60 000 euroa) vertaistukitoiminnalle sekä RAY:n Paikka auki- hankeavustus 

(29 300euroa) vammaisen nuoren palkkaamiseen. Lisäksi perustan yhdistyksen jär-

jestötoiminnan taloudelle ovat muodostaneet kuntien toiminta-avustukset, jäsen-

maksutuotot ja oma varainhankinta. Myös lahjoituksia saatiin jonkin verran. Oman 

varainhankinnan tuottojen tärkeimpänä muotona ovat olleet omien myyntiartikke-

leiden, esimerkiksi käsitöiden myyntitulot sekä myyjäis- ja arpajaistuotot. Tilikauden 

tulos osoittaa 5163,47 euron alijäämää. 

 

 

 

6      ALUEELLINEN VERTAISTUKITOIMINTA 

 

Vertaistukitoiminta on toiminut RAY:n rahoittaman kohdennetun rahoituksen tur-

vin. Työntekijänä on toiminut huhtikuun loppuun toimintaterapeutti AMK Vuokko 

Mäkitalo järjestökoordinaattori-nimikkeellä. Vuokon seuraajana järjestökoordinaat-

torina jatkoi toukokuun alusta Tiia Parviainen.  

Kokopäiväinen työntekijä on mahdollistanut yhdistyksen säännöllisen ja suunnitel-

mallisen toiminnan. Jäsenistön tukeminen vaitiolovelvollisen ja kokopäiväisesti pal-

katun työntekijän avulla on mahdollistanut luottamuksellisen avun ihmisille. Yhteis-

työlle eri viranomaistahojen kanssa on löydetty vakiintuneita toimintatapoja, ja mo-

niammatillinen työskentely arjen sujuvuuden saavuttamiseksi on kehittynyt. Esi-

merkiksi toimialueen kahdesta tärkeimmästä ALS- tautia sairastavien diagnosointiin 

ja hoitoon keskittyneistä hoitoyksiköistä välitetään tehokkaasti tietoa yhdistyksen 

toiminnasta ja palveluista sekä otetaan yhteyttä vertaistukitoimintaan liittyvissä asi-

oissa. Tarvittaessa yhdistys on apuna ja tukena sairastuneille esimerkiksi tilanteissa, 

joissa tarvitaan yksityiskohtaisempaa neuvontaa ja tukea. Järjestö toimii osana sai-

rastuneiden hoitoketjua.    

 

Järjestökoordinaattorin pääasiallisena tehtävänä on ollut vertaistuen koordinointi, 

jäsenistön neuvonta sekä opastaminen alueellisten palveluiden piiriin. Tavallisim-

mat palvelumuodot ovat olleet puhelin- ja sähköpostineuvonta arjen sujumista 

mahdollistavista palveluista ja tukitoimista. Järjestökoordinaattorin vastuulla ovat 

olleet myös yhdistyksen vertaisryhmien ja tapaamisten suunnittelu, koordinointi ja 

järjestelyt sekä vertaisryhmien tukena oleminen. Järjestökoordinaattori vastaa myös 

jäsenrekisterin ylläpidosta sekä yhdistyksen tiedottamisesta.  
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Järjestökoordinaattorille tulevien yhteydenottojen sisällöt ovat viime vuosina muut-

tuneet yhä kokonaisvaltaisemman ohjauksen suuntaan. Vuonna 2016 neuvontaan, 

ohjaukseen ja vertaistukeen liittyviä yhteydenottoja tuli parisen sataa. Yhteydenot-

tajista 49 prosenttia on lihastauteja sairastavia, 37 prosenttia lihastautia sairastavi-

en läheisiä ja 14 prosenttia ammattilaisia, opiskelijoita tai muita tahoja. Läheisten 

suuri osuus selittyy lihastautien ominaispiirteillä: sairastuneella voi olla kommuni-

kointiin liittyviä vaikeuksia, vakavissa sairauksissa tiedon tarve on suuri myös omai-

silla ja lasten ja nuorten kohdalla vanhemmat lähtevät hakemaan tietoa ja tukea. 

Erityisesti kasvoivat kuntoutukseen ja omaisten jaksamiseen liittyvät yhteydenotot. 

Vertaistukitoimintaa ja henkistä tukea kaipasivat eniten vakaviin, elinikäänkin vai-

kuttaviin lihastauteihin sairastuneet ja heidän omaisensa, erittäin harvinaisia lihas-

tauteja sairastavat sekä perheet, joissa on lihassairas lapsi.  

 

Toimintavuonna yhteydenottoja on tullut jonkin verran myös sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisilta, joilla on ollut lihastauteja sairastavia asiakkaita. Ammattilaiset ovat 

kaivanneet tietoa keskeisistä palveluista ja tukitoimista, jotka mahdollistavat lihas-

tautia sairastavan hyvän arjen.  

 

Yhdistyksen moninaisiin työtehtäviin on vuonna 2016 saatu RAY-rahoitteisen Paikka 

auki-hankkeen turvin toinen työntekijä järjestöavustaja-nimikkeellä. Maaliskuun 

alusta alkaen järjestöavustajana on toiminut ohjaustoiminnan artenomiopiskelija 

AMK Vivi Virtanen. Järjestöavustajan tehtäviin on kuulunut avustavien toimistotöi-

den lisäksi erityisesti nuorten toiminnan ideointi ja toteutus sekä sosiaalisen median 

kanssa työskenteleminen. 

 

 

7      VERTAISTUKIRYHMÄT JA -TAPAHTUMAT 

 

Vertaistukitoiminta on jatkunut toimintavuotena monipuolisena. Eniten ihmisiä ovat 

tavoittaneet teemalliset vertaistapaamiset. Teemallisissa tapaamisissa ihmiset jaka-

vat kokemuksia ja tukea toisilleen yli diagnoosirajojen. Sekä teemallisia että diag-

noosikohtaisia tapaamisia on järjestetty jäsenistön tarpeita ja toiveita vastaaviksi eri 

ikäryhmät, elämäntilanteet, diagnoosiryhmät ja harrasteryhmät huomioiden. Vuon-

na 2016 yhdistyksen jäsenistöstä osallistui järjestettyyn toimintaan 21 prosenttia. 

Jäseniksi kuulumattomia osallistui erityisen paljon ALS- vertaistukiryhmiin ja -

ensitietopäivään sekä yksittäisiin virkistystapahtumiin. Jäsenistön suhteellisen al-

haista osallistumisprosenttia selittää osin se että jäsenistöön kuuluu paljon perheitä 

joista vain yksi tai kaksi kuuluvat yhdistykseen koko perheen osallistuessa tapahtu-

miin. 

 

Vuonna 2016 yhdistys järjesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa muutamia tapah-

tumia. Nuorisoyhteistyö Seitin kanssa yhteistyö on jatkunut pitkään, mutta kesällä 

yhdistys osallistui yhdessä Seitin kanssa Helsinki Pride -kulkueeseen ja puistotapah-

tumaan. Kulkuetta varten järjestettiin yhdistyksen tiloissa kylttientekoilta ja puisto-

tapahtumassa oli yhdistyksen suunnittelema VammaBingo-peli, jota sai kuka tahan-

sa tulla pelaamaan. Uutena toimintana yhdistys tuotti ja oli osana useissa videoissa, 

joita jaettiin sosiaalisessa mediassa. Yhteistyössä tubettaja Tinja Toivosen kanssa 
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yhdistys käsikirjoitti ja Toivonen kuvasi humoristisen videon, jolla kumottiin työnan-

tajien ennakkoluuloja liikuntarajoitteisista työnhakijoista. Videon ympärille järjestet-

tiin työllisyystapahtuma, jossa puhuttiin monista eri työllisyyden osa-alueista. Ta-

pahtumassa oli mukana Lihastautiliiton suunnittelija Liisa-Maija Verainen ja tapah-

tuma järjestettiin Rovio Entertainmentin tiloissa Espoossa. Myös Roviolla oli tapah-

tumassa oma puheenvuoro. Lisäksi vapaaehtoiset olivat esittelemässä yhdistyksen 

toimintaa Vantaan Hyvinvointimessuilla. Vuoden aikana käyntikertoja yhdistyksen 

vertaistukitoiminnassa oli yhteensä 2039. 

 

 

7.1. Tiedolliset ja virkistykselliset tapahtumat 

 

Vuonna 2016 tiedollisia vertaistapaamisia järjestettiin hyvän ravinnon tärkeydestä, 

työllistymisen mahdollisuuksista sekä ALS-ensitiedosta. Lisäksi järjestettiin info- ja 

keskustelutilaisuus avustaja-asioihin liittyen. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 107 

henkilöä. Henkistä hyvinvointia ja omia voimavaroja vahvistettiin suosituissa Hyvän 

olon illoissa, joita järjestettiin vuoden aikana kuusi.  

 

Virkistyksellisistä tapahtumia ja retkiä olivat toimintavuoden aikana mm. kevätristei-

ly Tallinnaan, hevostapahtuma Kellokoskella, kesäteatteri, kesäkauden avajaiset gril-

lauksen merkeissä, kesäretket Loviisaan ja Lohjalle, retki Korkeasaareen Lihastauti-

liiton kanssa, syyskokous Kansallismuseossa, teatterimatka Hyvinkäälle, koko per-

heen joulujuhla ja joulupuuropäivä.  

 

Tapahtumien vapaamuotoisuus mahdollisti vertaistuen ja kokemustiedon vaihtumi-

sen rennossa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Virkistystapahtumissa oli mu-

kana osallistujia, joita juuri ryhmän tarjoama tuki rohkaisi lähtemään liikkeelle ko-

toa.    

 
 

 

Asahi-koetunti yhdistyksen toimistolla.  
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7.2. Lapsiperheiden vertaistukitoiminta 

 

Yhdistyksen lapsiperhetoimintaa toteutettiin lasten ehdoilla siten, että koko perhe 

viihtyy. Yhteisen tekemisen ohessa sekä vanhemmille että lapsille on tarjoutunut 

mahdollisuus vertaistukeen, josta saadun palautteen perusteella on hyötynyt koko 

perhe. Koko perheen epätietoisuus on vähentynyt muiden perheiden tapaamisen 

myötä. Tapahtumissa on ollut mukana myös lihastautia sairastavia vanhempia lap-

sineen, mikä on ollut rikkaus toiminnalle ja mahdollistanut monipuolisen vertaistu-

en. Vuoden aikana lapsiperheet tapasivat mm. koko perheen viikonlopunvietossa 

Högsandissa ja koko perheen joulujuhlassa.  

 

Högsandissa järjestetty perinteinen vertaistuellinen koko perheen viikonloppu oli 

jälleen kerran yhdistyksen toimintavuoden suurin yksittäinen tapahtuma, johon 

osallistui 61 henkilöä. Palautteet viikonlopusta olivat erittäin positiivisia. Vertaistuki 

on mahdollistunut koko perheelle vapaamuotoisella ja hauskalla tavalla yli sukupol-

virajojen. Esimerkiksi vammaisen lapsen vanhemmille on ollut rohkaisevaa tavata 

nuoria, jotka ovat eläneet täyttä elämää sairaudestaan huolimatta. Varsinaisen lap-

siperhetoiminnan lisäksi lapsia on erityisen paljon mukana yhdistyksen liikunta- ja 

harrastustoiminnassa: sähköpyörätuolisalibandyssa, uinnissa ja bänditoiminnassa.    

 

 

7.3. Yli 60-vuotiaiden vertaistukitoiminta 

 

Yli 60-vuotiaiden vertaistukitoiminta jatkui toimintavuonnakin suosittuna. Toimin-

nan keskeinen tavoite on ehkäistä syrjäytymistä kannustamalla ikääntyviä ryhmän 

tuella eri toimintamahdollisuuksien pariin liikunta- ja toimintarajoitteista huolimat-

ta. Vertaistukitoiminta vastaa osaltaan tuen tarpeeseen, joka ikääntyville lihassairail-

le syntyy eläkkeelle jäämisen, ikääntymisen ja kuntoutuspalveluiden muuttumisen 

myötä. Yli 60-vuotiaat tapasivat vuonna 2016 muun muassa oopperan, hemmotte-

luillan ja teatterin merkeissä. Yksi ryhmän teatteriretkistä suuntautui Hyvinkäälle. 

Myös yhdistyksen käsityökerho on ollut tärkeä vertaistoiminnan muoto yli 60-

vuotiaille. Ikääntyvien vertaistukitoiminta on vakiinnuttanut paikkansa yhdeksi yh-

distyksen aktiivisimmista toimintamuodoista ja siihen osallistuu myös lihastauteja 

sairastavien läheisiä.  

      

 

7.4. Diagnoosikohtainen vertaistukitoiminta  

 

Diagnoosiryhmistä säännöllisiä vertaistukiryhmiä ja yksittäisiä tapaamisia järjestet-

tiin SMA:ta, duchennen lihasdystrofiaa, tibiaalista lihasdystrofiaa ja  

ALS-tautia sairastaville. ALS- vertaistukiryhmä oli säännöllisistä vertaistukiryhmistä 

suosituin. Toiminnassa oli vuonna 2016 130 käyntikertaa. Ryhmä kokoontui yhteen-

sä 8 kertaa kevät- ja syyskauden aikana. Ryhmä oli avoin sekä sairastaville että hei-

dän läheisilleen. Lisäksi järjestettiin erillisiä vertaistukitapaamisia ALSia sairastavien 

omaisille.  
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Diagnoosikohtaista vertaistukitoimintaa on järjestetty sekä ryhmien sisältä löytynei-

den vapaaehtoisten että palkattujen ohjaajien vetäminä. Palkatut ohjaajat ovat ol-

leet tärkeitä muun muassa ALS- vertaisryhmässä sekä ALSia sairastavien läheisten 

ryhmässä, joissa vaikeiden asioiden käsittely ryhmämuotoisesti edellyttää vetäjältä 

vahvaa ammattitaitoa. Vertaistukiryhmistä ja yksittäisistä vertaistukitapaamisista 

kerätyt palautteet ovat olleet sisällöltään yhdenmukaisia. Vertaistuki on auttanut 

erityisesti sairauteen sopeutumisessa ja tiedon saamisessa eri palveluista ja tuki-

toimista. Palautteiden mukaan vastaavaa vertaistukea ei löydy muualta ja vertaistu-

ki tukee sairastuneen sekä läheisten henkistä jaksamista.   

 

 

7.5. Toiminnallinen vertaistuki ja harrastusryhmät 

 

Yhdistyksen kaikille lihassairaille avoimia harrasteryhmiä ovat olleet kädentaitoryh-

mä, bändisoittoryhmät, vesiliikuntaryhmä ja sähköpyörätuolisalibandyryhmät. Ver-

taistuellisista harrastuksista liikunta ja musiikki ovat tuoneet toimintaan mukaan 

erityisesti lapsia ja nuoria, joita perusyhdistystoiminta ei välttämättä kiinnosta. Toi-

mintavuonna liikuntaharrastuksissa oli 54 osallistujaa ja 21 bändi- ja kädentaito-

osallistujaa. Lisäksi yksityisen lahjoittajan tuella myönnettiin yhdelle jäsenelle rat-

sastusstipendi ratsastusharrastukseen sekä järjestettiin ratsastustapahtuma lapsi-

perheille Kellokoskella, Ratsastustalli Pikkupihlajassa. Ratsastustapahtumaan osal-

listui 12 henkilöä. 

 

Bändiharrastustoiminta jatkui ja toimintaa toteutettiin yhteistyössä Uudenmaan CP-

yhdistyksen ja ensimmäistä kertaa Nuorisoyhteistyö Seitin kanssa. iPad-

taulutietokoneilla voidaan soittaa instrumentteja ilman lihasvoimia tai hankalia ot-

teita ja ne ovat lisänneet mahdollisuuksia musisointiin tilanteissa, joissa vamma tai 

sairaus hankaloittaa soittamista. iPad-bänditoiminta on juurtunut yhdistykseen py-

syväksi toimintamuodoksi ja vuonna 2016 musisointia harrastettiin kolmen bändin 

voimin. 

 

Sähköpyörätuolisalibandy soveltuu kaikenikäisille sähköpyörätuolin käyttäjille. Ver-

taistuellinen harrastus kuntouttaa ja mahdollistaa monipuolisen vertaistuen vaikea-

vammaisille. Sähköpyörätuolisalibandy onkin noussut yhdeksi suosituimmista jouk-

kuelajeista vammaisurheilussa. Nuorten oman aktiivisuuden myötä on syntynyt yh-

teistyötä muiden vammaisjärjestöjen nuorten kanssa. Helsingin kaupungin liikunta-

virasto on tukenut toimintaa yhteistyökurssin ja toiminta-avustuksen muodossa se-

kä tukemalla liikuntatilojen käyttöä. Yhdistys mahdollistaa vaikeavammaisten tasa-

vertaisen osallistumisen tukemalla vammaisille välttämättömien avustajien majoi-

tuskuluissa turnausmatkoilla. Yhdistyksen jäseniä pelaa kahdessa eri joukkueessa, 

SM-sarjassa sekä luokkaa alemmassa Finlandia-sarjassa, jotka ovat Suomen Sali-

bandyliiton hallinnoimia sarjoja. Finlandia-sarjassa pelaava joukkue on sähköpyörä-

tuolia käyttävien lasten oma joukkue. 
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8 TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI 

 

Vuonna 2016 toimintaan osallistuneilta kerättiin palautteita erillisten lomakkeiden 

ja kyselyiden avulla ja myös vapaamuotoinen palaute kirjattiin ylös. Palautteet eri-

tyisesti säännöllisistä ryhmistä olivat hyvin yhdenmukaisia keskenään. Olemassa 

oleva toiminta koettiin tärkeäksi ja hyväksi. Monet mainitsivat, että vastaavaa ver-

taistukea on vaikea tai jopa mahdoton löytää muualta. Esimerkiksi sosiaalisen me-

dian vertaistukiryhmien ei koettu pystyvän korvaamaan vertaistukitapaamisia vaan 

ainoastaan täydentämään sitä. Osalle esimerkiksi ALS- tautia sairastavista perhei-

neen vertaistukitoiminta merkitsi tukipilaria arjen jaksamiseen.   

 

Ryhmät, tapahtumat ja ryhmien ohjaajat saivat paljon kiitosta. Myös toiveita ja ke-

hittämisideoita kirjattiin ylös. Lisää kaivattiin pääkaupunkiseudun ulkopuolista toi-

mintaa sekä tiedollisia luentoja. Palautteet auttavat kehittämään toimintaa osallistu-

jien toivomaan suuntaan myös jatkossa.  

      

Toimintaan osallistuneet on kirjattu ylös eri tapahtumista ja ryhmistä, minkä pohjal-

ta on laskettu jäsenistön osallistumisaktiivisuus ja osallistumismäärät eri toiminta-

muotoihin. Yhdistyksen järjestökoordinaattori on kerännyt tiedot vuoden aikana 

yhdistykseen tulleista yhteydenotoista. Yhteydenottojen lukumäärän lisäksi on ke-

rätty tiedot yhteydenottojen sisällöstä, yhteydenottotavasta sekä siitä, oliko yhteyttä 

ottanut lihastautia sairastava, läheinen, ammattilainen vai jokin muu taho.  

 

Yhdistyksen internetsivujen kävijämäärät, käyntikerrat ja muut tiedot on koottu 

kuukausittain Google Analytics-palvelun avulla ja laskettu niistä keskiarvot. Face-

book-sivujen kohdalla on käytetty palvelun omia koosteita. Jäsenrekisteristä ja säh-

köpostituslistoista on koottu tiedot jäsenten ikäjakaumasta, jäsenmäärän muutok-

sista ja muun muassa sähköisen tiedotuksen piirissä olevista jäsenistä.  

 

 

 

9 VERKOSTOITUMINEN JA YHTEISTYÖTAHOT  

 

Toimintakauden aikana yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani on edelleen ollut Li-

hastautiliitto ry. Vaikuttamiseen liittyvissä asioissa yhteistyökumppaneina ovat Li-

hastautiliitto ry:n lisäksi olleet mm. YTRY (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 

VAMLASin koordinoima verkosto pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuor-

ten asialla) sekä helsinkiläisten vammaisjärjestöjen muodostama yhteistyöryhmä, 

jossa on vaikutettu ajankohtaisiin vammaisten asemaan ja oikeuksiin liittyviin asioi-

hin. Yhdistys on Vantaalla toimivien järjestöjen yhteistyötä koordinoivan Järjestörin-

gin jäsen. Eräs uusimmista yhteistyötahoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaan-

hoitopiiriin (HUS) vuonna 2015 perustettu Harvinaisten sairauksien yksikkö. Yhdis-

tyksen järjestökoordinaattori on ollut mukana yksikön ja järjestöjen yhteisissä yh-

teistyö- ja kehittämistilaisuuksissa, joissa on ideoitu ja kehitetty sektoreiden välistä 

yhteistyötä sairastavien ja heidän omaistensa hyväksi.  
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Yhteistyökumppaneita vaikuttamistyössä sekä vertaistukitoiminnan järjestämisessä 

ja tiedottamisessa ovat olleet myös Nuorisoyhteistyö Seitti, Norio-keskus, Helsingin 

Invalidien yhdistys ry, Invalidiliitto ry, Hengityslaitepotilaat ry ja Uudenmaan CP-

yhdistys ry. 

 

   

 

  
 Helsinki Pride- tapahtumassa Nuorisoyhteistyö Seitin kanssa. 


