
SUOMEN OSTEOPOROOSIYHDISTYS RY    

    

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

1. Yleistä 

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on kansanterveys- ja potilasjärjestö. Yhdistys toimii 

luustoterveyden edistämiseksi sekä osteoporoosin, osteoporoosimurtumien ehkäisemiseksi, 

tutkimiseksi, hoitamiseksi ja kuntouttamiseksi. 

Suomen Osteoporoosiyhdistys ry on valtakunnallinen yhdistys, toimialueena koko Suomi. 

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 21. Yhdistys on vanhin alan yhdistys. Yhdistys on Suomen 

Luustoliiton jäsenjärjestö. Vuoden 2016 lopussa yhdistyksessä oli 147 jäsentä. Yhdistyksen 

järjestämään toimintaan osallistui kaikkiaan 701 henkilöä. 

 

2. Hallinto 

 

Vuoden 2016 toimikautena puheenjohtajana toimi Olli Simonen ja sihteerinä Helena Rosvall. Muut 

hallituksen jäsenet olivat Mervi Hara, Maire Kolimaa, Ilari Paakkari, Tuula Stjernvall, Päivi Vuori 

ja Hanna Nyfors. Talousvastaavana toimi Maire Kolimaa ja kirjanpitäjänä Päivi Vuori. Hallitus 

kokoontui 8 kertaa. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkiota. 

 

Toiminnantarkastajana toimi Seija Saittakari ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenenään Marleena 

Wafin. 

 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.3.2016 Suomen ASHn tiloissa Helsingissä. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 17.11.2016 Kampin Palvelukeskuksessa Helsingissä. 

Syyskokouksen yhteydessä pidetyssä yleisötilaisuudessa Olli Simonen luennoi aiheesta 

”Osteoporoosin lääkehoito”. 

 

Luustoliiton kevätkokouksessa yhdistyksen edustajina olivat Tuula Stjernvall ja Helena Rosvall ja 

syyskokouksessa Olli Simonen ja Hanna Nyfors. 

 

3. Toiminta 

 

3.1. Osteoporoosi yleisötilaisuudet vuonna 2016     

31.3. Huolehdi luustosi kunnosta, ehkäise luustosi haurastuminen ja luiden murtuma 

 Hyvinkää,  

11.4.  Huolehdi luustosi kunnosta, ehkäise osteoporoosi, Heinola,  

18.5. Huolehdi luustosi kunnosta, ehkäise luustosi haurastuminen ja luiden murtuma, 

 Vantaa 

14.–15.6. Opinto- ja virkistyspäivät 

28.9. Huolehdi luustosi kunnosta, ehkäise luustosi haurastuminen ja luiden murtuminen, 

 Kokkola yhdessä Kokkolan Osteoporoosiyhdistyksen kanssa 

24.11.  Tiedä enemmän osteoporoosista, Porvoo 

17.11.  Osteoporoosin lääkehoito kehittyy, Helsinki 

 

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 519 henkilöä.  

 



   

 

3.2 Jäsenille suunnattu toiminta 

 

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen suositut Opinto- ja virkistyspäivät pidettiin 14.–15. kesäkuuta 

kokosi Heinolaan 61 osteoporoosiasioista kiinnostunutta osallistujaa eri yhdistyksistä ympäri maata. 

Osallistujista osa on ollut mukana joka vuosi.  

 

Teemoja oli runsaasti; Osteoporoosin lääkehoito kehittyy, Miten ehkäistä ja havaita vaara ennen 

murtumaa? Luuston terveyttä tukeva liikunta, Luustoa ja terveyttä tukeva ravitsemus, 

Osteoporoosimurtumat, ehkäisy ja hoito, K2-vitamiinin kalsium-paradoksi, D-vitamiinin uusimmat 

tutkimukset. Luennoista vastasivat alansa asiantuntijoina fysioterapeutti Tiina Paldan, 

elintarviketieteiden tohtori Marika Laaksonen, ortopedi Pekka Waris ja professori Ilari Paakkari ja 

kokemusasiantuntijat Mimmi ja Jouko Numminen. Luennot ovat kaikkien saatavilla Suomen 

Osteoporoosiyhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi  (klikkaa 

siellä yläpalkin sanaa yhdistys, klikkaa sitten sanaa materiaalit ja senjälkeen sanaa 

koulutusmateriaalit). Yhteisessä aamujumpassa saatiin ohjeita ja vinkkejä myös kotiin vietäväksi.  

 

Ohjelman vapaa-aikaosiossa Päivi Vuoren opastuksella järjestettyyn kävelyretkeen osallistui 15 

henkilöä. Muut osallistujat kävivät nauttimassa saunomisesta ja kylpemisestä hotellin kylpylässä tai 

tutustumassa Kesä- Heinolaan omin päin. Yhteisellä illallisella Kumpelissa tutustuttiin toisiin, 

vaihdettiin kulumisia ja kuunneltiin Jouko Nummisen päivällisjutustelupakinaa. 

 

Vuoden 2016 opinto- ja virkistyspäivien rusinana pullassa oli viimeisenä kesäteatteriesitys ”Voi 

veljet”.  Kaikilta opinto- ja virkistyspäiville osallistuneilta pyydettiin ja saatiin kirjallinen palaute, 

jonka perusteella osallistujat olivat hyvin tyytyväisiltä päivien antiin ja järjestelyihin.  

 

3.3 Lääkärineuvonta jäsenille 

Yhdistyksen omille jäsenille tarkoitettua lääkärineuvontaa on antanut erikoislääkäri Olli Simonen. 

Neuvontapuhelimeen tuli kaikkiaan 101puhelua vuonna 2016. Osteoporoosiin liittyvä neuvonta on 

annettu puhelimitse maanantaisin klo 14.00 – 15.00.  

 

4. Tiedottaminen 

 

Yhdistys on lähettänyt jäsenilleen viisi Osteouutista. Osteouutiset lähetetään jäsenetuna sähköisesti 

kaikille sähköpostisoitteensa antaneille jäsenille ja muille halukkaille postitse. Osteuutiset jaettiin 

myös luustoliiton jäsenyhdistyksille jäsenille edelleen jaettavaksi. Lisäksi jokainen opinto- ja 

virkistyspäiville osallistunut sai omat osteouutisensa. 

 

Yhdistyksellä on oma ilmoitupalsta Luustoliiton Luustotieto -lehdessä. Palstaa on käytetty 

yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Yhdistyksen muita tiedottamiskanavia ovat olleet alue- ja 

paikallislehdet. Vuonna 2016 lähetettiin 2 jäsenkirjettä.  

 

Suomen Osteoporoosiyhdistyksen kotisivujen uusiminen jatkui vuonna 2016. Sivuille pääsee joko 

suoraan www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi tai Suomen Luustoliiton www-sivujen kautta. 

Suomen Osteoporoosiyhdistys informoi jäsenistöä ja muitakin kiinnostuneita toiminnastaan sivujen 

kautta. 

 

5. Taloudellinen tilanne 

http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/
http://www.suomenosteoporoosiyhdistys.fi/


Yhdistys käyttää suurimman osan resursseistaan vuosittaisten opinto- ja virkistyspäivien 

järjestämiseen. Osallistujien määrä on noussut tasaisesti vuosi vuodelta ja alkaa olla maksimissaan  

oppimisen ja käytössä olevien tilojen näkökulmasta. 

 

Yhdistyksen tulot koostuivat jäsenmaksuista, Heinolan opinto- ja virkistyspäivien 

osallistumismaksuista, Liitolta saadusta toimintatonnista ja kavalluskorvauksesta. Yhdistyksen 

suurimmat menot koostuivat vastaavasti opinto- ja virkistyspäivien järjestämisestä, liittomaksuista 

ja omien www-sivujen päivityksistä.    


