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Suomen Ehlers-Danlos Yhdistyksen toiminnan päätarkoitus on olla Ehlers-Danlosin
syndroomaa (myöh. EDS) sairastavien tukena ja valvoa heidän etujaan sekä lisätä
potilaiden, viranomaisten ja hoitavien tahojen tietoutta kyseessä olevasta oireyhtymästä.
Yhdistys on pyrkinyt verkottumaan sellaisten toimijoiden ja säätiöiden kanssa, jotka

toimivat EDS:aa sairastavien parissa. Tiedon lisääminen ylipäänsä on myös olennainen
tavoite.

Kuluneen vuoden aikana käytiin keskusteluja viranomaisten kanssa mm. tasa-arvoisen
hoidon turvaamiseksi erikoissairaanhoidossa ja hyvän kuntoutuskäytilnnön kehittämiseksi
sekä parantamiseksi Kelan ja kuntoutuskursseja tuottavan Reumaliiton
Kuntoutumiskeskus Apilan kanssa. Sairaala Ortonin kanssa aloitettiin yhteistyö. Käytännön
tukea jäsenistöön päin toteutettiin intemetin ja vertaistapaamisten avulla.
Yhdistys on sekä Reumaliiton ettti lnvalidiliiton jäsen. Molempien järjestöjen kanssa on
tehty yhteistyötä. Reumaliiton kanssa on suunniteltu potilasoppaan julkaisemista sekä
keskusteltu kuntoutuksen parantamisesta. Yhdistys oli myös mukana Reumaliiton
resurssikeskuksen järjestämän Ehlers-Danlos -viikonlopun järjestelyissä tammikuussa
2Ol2.lnvalidiliiton kanssa on tehty yhteistyötåi lähinnä Harvinaiset-yksikön kanssa sekä
järjestetty sosiaal iturvaluento.

Pohjoismainen yhteistyö eri maiden EDS-yhdistysten kesken alkoi vuonna 2012.
Yhteistyökokous pidettiin Tukholmassa 15.12 -20'12. Paikalla oli Ruotsista 3 henkilöä,
Norjasta 2 henkilöä, Tanskasta (isäntämaa) 2 henkilöä, Belgiasta t henkilö,
Ahvenanmaalta Henny Hammar-Eriksson (yhdistyksen jäsen) ja Suomen yhdistystä edusti
yhdistyksen hallituksen jäsen Gunilla Lindqvist. Kokous olitärkeä verkottumista silmällä
pitäen.

Jäsenistön määrä oli vuoden lopussa 135 jäsentä. Aiemmin asetettu 100 jäsenen tavoite
siis saavutettiin. Kunniajäseniksi kutsuttiin neljä erikoislääkäriä (liite), jotka olivat
ansioituneet Ehlers-Danlosin syndrooman diagnostiikassa jaftai hoidossa sekä toimineet
potilasta tukevalla tavalla.

Jäsenistöä rekrytoitiin kotisivujen, Facebookin Ehlers-Danlos Yhdistys - Ehlers-Danlos
föreningen i Finland - ryhmän ja infolehtisten avulla. EDS-kuntoutuskursseille Reumaliiton
kuntoutumiskeskus Apilaan järjestettiin yksi tiedotuskäynti. Lisäksi eri puolella Suomea
pidetyissä vertaistapaamisissa pidettiin esillä mahdollisuutta liittyä yhdistykseen.



Vertaistuki toteutui sekä Facebookissa että eri puolella Suomea järjestetyissä
vertaistapaamisissa. Vertaistapaamisia järjesteftiin HUS-alueella elijoko Helsingissä,
Espoossa tai Vantaalla, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla Pohjanmaan ja
Ahvenanmaan tapaamiset olivat ruotsinkielisiä. Pirkanmaan vertaistapaamisessa vieraili
asiantuntijalääkäri, neurologi Ritva Oikarinen.

Yksiyhdistyksen jäsenistä, Leena Lähdesmäki, osallistuivertaistukijoiden koulutukseen.
Hän raportoi suullisesti koulutuksestaan ja omista näkemyksistään.

Yhdistys on toteuttanut sisäistil ja ulkoista tiedotusta. Ulkoista tiedottamista pyrittiin

saamaan sekä lnvalidiliiton että Reumaliiton lehtiin. Ainoa oireyhtymää käsittelevä kirjoitus
julkaistiin lnvalidiliiton Harava Jehdessä. Jutun yhteydessä oli myös yhdistyksen
puheenjohtajan haastattelu. Sisäistä tiedotusta pyrittiin järjestämään kotisivujen ja
jäsenpostien muodossa. Kotisivut on julkaistu, mutta niille ei ole luotu uutta sisältöä.
Keskustelufoorumia ei ole vielä tehty, koska Facebookin ryhmä on toiminut epävirallisena
keskustelufoorumina. Jäsenkirjeitä on lähetetty harvemmin kuin joka kuukausi, koska
jäsenpostia varten eiollut uutta infoa kuukausittain.

Julkaisutoiminta toteutui kokonaisuudessaan osin suunnitellusti. Yhdistyksen kotisivuilla
julkaistiin mainoslehtinen, jossa on perustietoja Ehlers-Danlosin syndroomasta sekä tietoa
potilasyhdistyksesttl. Suunnitelmana oli myös, että Reumaliitto julkaisisi uusitun
Ehlers-Danlos - potilasoppaan yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Reumaliitto eitoteuttianut
suunnitelmaa omalta osaltaan, eikä opasta julkaistu vuoden 2013 vuosikokoukseen
mennessä.

Taloudenhoito perustuijäsenmaksujen keräämiseen. Jäsenmaksujen lisäksituloja kertyi
avustuksina I nvalidiliitolta ja Reumaliitolta.

Varainhankinnan suhteen käynnistettiin korumalliston suunnittelu. Korujen tarkoitus on
toimia SOS-passin tapaan niin, että korussa on tieto sen kantajan diagnoosista. Tieto on
olennaisen tärkeä esimerkiksi ensiaputilanteissa.

Jäsenille järjestettiin sosiaaliturvaan liittyvä luentopäivä 18.8.2012. Päivän yhteydessä
käsitelti in myös I nva I id ili ittoa jä rjestönä.

Erilaisiin seminaareihin yms. osallistuneiden henkilöiden kuluja on korvattu yhdistyksen
varoista.

Yhdistys järjesti vain vuosikokouksen toukokuussa2012. Ylimääräisiä hallituksen
kokouksia eijärjestetty. Tärvittavat päätökset tehtiin muutoin sähköpostikokouksien avulla.


