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TOTMTNTAKERTOMUS 15.3.2014 - tt.4.20ts

YLEISTÄ

toimintakauden tavoitteina oli mm. saada lisää suomenkielistä tietoa jaettavaksi haastatteluiden ja EDS-
ensitieto-oppaan muodossa, kehittää yhteistyötä muiden harvinaisten, resurssikeskusten ja Harvinaiset-
verkoston ja HARSON:n kanssa, pyrkiä hankkimaan lisärahoitusta ja sen avulla lisätä sisältöä
vertaistapaamisiin.

HALLITUS:

Hallitus valittiin 15.3.2014. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:

puheenjohtaja Kaje Lumpiola
varapuheenjohtaja Sari östman
hallituksen varsinaiset jäsenet: Satu Mikkonen, Gunilla Lindqvist (uutena), Saija-Riitta Sadeoja (uutena),
Markku Salminen (uutena)
hallituksen varajäsenet: Kirsi Helin (uutena), KatiJokelainen, Leena Nikander, Tanja Strengell (uutena),
Ronja Venesperä (uutena)
toiminnantarkastaja Satu Turtio ja varatoiminnantarkastaja Tipi Räsänen.

Jäsenrekisterinpitäjänä jatkoi Marjut Moisio ja rahastonhoitajana Sirpa Kuronen. Kotisivuvastaavina
toimivat Sari Östman ja Satu Kalliomaa. Arkistonhoitajana jatkoi Tanja Strengellja lapsiperhevastaavana
Minna Marttinen. Pohjoismaisten asioiden hoitajana jatkoi Gunilla Lindqvist. Toimintakauden aikana
toimintaan saatiin mukaan uusia aktiiveja mm. "medianenä" Sanna Sironen, joka jäljittää ilmestyviä
haastatteluja ja artikkeleita arkistonhoitajan apuna. Yhdistyksen jäsenkirjeitä kääntää tällä hetkellä ruotsiksi
kaksi jäsentä, Ninja Paunonen ja Anna-Maria Bexar. Foorumin toiminnasta olivat vastuussa Sari östman ja
Jenna Kärpänen.

YH DISTYKSffffiiiI NEN TOIM INTA

KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 15.3.2014 Vantaalla. Kokoukseen oli mahdollista
osallistua etäyhteyksin Skypen välityksellä. Läsnä oli 11 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä.

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kasvotusten, mutta etäkokousvälineiden avulla kolmeen
kokoukseen. Lisäksi hallitus kokoontui sähköpostitse valitessaan uusia jäseniä ja sovelsi samaa
vapaaehtoistyönä yhdistyksiä neuvovan yhdistysosaaja Tero Kankaanperän ohjeistamaa
sähköpostikokoustekniikkaa myös muutamaan muuhun nopeaa ratkaisua vaativaan yksinkertaiseen
äänestyskysymykseen. Sähköisesti hallitus kokoontuitoimikauden aikana seitsemän kertaa. Tilikauden
aikana kuluja koitui kolmesta matkustamista vaatineesta hallituksen kokouksesta, ja vuosikokouksesta.

JÄSENHANKINTA JA -HUoLTo

Tilikauden lopussa, 3I.12.2014, yhdistyksessä oli yhteensä 253 jäsentä, joista 238 varsinaista jäsentä, 7
perhejäsentä, 4 lapsijäsentä ja 4 kannatusjäsentä. Lisäksi yhdistyksellä on neljä lääkäriä kunniajäseninä.
Jäsenistöstä 45% on 31-45 -vuotiaita. Ero Reumaliitosta ei vaikuttanut yhdistyksestä eroamiseen, aktiivisen
eroamisen luku on pysynyt samana kuin edellisinä vuosina, alle viidessä. Viime kaudella asetettu
jäsentavoite on ylittynyt moninkertaisesti - tavoite oli 180 jäsentä.
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Tietoa jäseneksi liittymisestä jäsenet ovat saaneet yhdistyksen Facebook -ryhmästä, lokakuusta 2014 alkaen
yhdistyksen Facebook -sivulta, vapaaehtoisten pitämistä Facebookin EDS-ryhmistä ja yhdistyksen
kotisivuilta. Lisäksi Ortonissa on ollut laitoskuntoutusjaksoilla EDS-kuntoutusten yhteydessä aktiivien
pitämiä useita epävirallisia tapaamisia, joissa on myös jaettu yhdistyksen mainoslehtistä.
Vertaistukitapaamiset ovat olleet avoimia kaikille, joten myös niistä saadaan uusia jäseniä mukaan
yhdistykseen.

Yhdistys anoijäsenilleen lnvalidiliiton joululahjakorneja. Hallitus päätti kohdistaa lahjakortin
yksinhuoltajille. Lahjakorttia haki kuusijäsentä, liiton kortin sai kolme yhdistyksen jäsentä ja hallitus päätti
hankkia omista varoistaan lahjakortin myös kolmelle jäljelle jääneelle hakijalle.

$SÄNEN TIEDOTUS

Tiedottamisessa käytettiin pääasiassa sähköpostia. Sähköpostiosoitteettomille jäsenille jäsenkirje
lähetettiin postitse. Jäsenkirjeen käännöstyöt toteuttiin kääntäjien voimavarojen mukaan. 2014 aikana
jäsenille lähetettiin kuusijäsenkirjettä. Jäsenkirjeen kehittämisideana sekä tähdäten vuoden 2015
apuvälinemessuille tehtiin jouluksi nettilehti. Lehteen saimme saimme artikkeleita ft Hanna Markkulalta,
auktorisoidulta seksuaalineuvojalta Rea Marjamäeltä ja Ronja Venesperåltä sekä kuvia Leena Lähdesmäeltä
ja Ronja Venesperältä. Taiton ja ilmeen toteuttiyhdistyksen jäsen, graafinen suunnittelija lrma Koskinen.

Pitkän valmistelutyön jälkeen vain SEDY ry:n jäsenille avoin suljettu foorumi avattiin loppukesällä 2014.
Foorumista päävastuun otti varapuheenjohtaja Sari Östman ja tietosuojeluvaltuutetun toimiston
yhdistyslakimiehen ohjeiden mukaisesti hallitus teki viralliset päätökset foorumin ylläpitäjistä ja valvojista
kokouksissaan.

TI LAISU UDET JA TåP,AHTU MAT

Vertaistapaamisia järjestettiin useilla paikkakunnilla. Liitteessä ajankohdat ja paikkakunnat. Uutena
paikkakuntana mukana Lahti. (LllTE 1)Yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen ja Facebookin yhdistyssivun
postilaatikkoon tuli yhteydenottoja ja lisäksi milteijokainen hallituksen jäsen ja aktiivi sai myös
henkilökohtaisia yhteydenottoja apua tai tietoja tarvitsevilta ihmisiltä. Näissä autettiin eteenpäin.
Yhteydenottoja tuli niin yksityisiltä ihmisiltä kuin fysioterapeuteilta, jopa YLE TV2 SYKE-sarjan
lavastustiimiltä.

2014 vertaistuen sisällön lisäämiseen panostettiin pääkaupunkiseudulla fysioterapeutti Hanna Markkulan
luennoin sekä apuvälinetestauksin ja -esittelyin. Pirkanmaalla esiteltiin Pilatesta sekä Pirkanmaan ja
Lahden tapaamisissa Kelan ja kunnan etuuksia.

Toimikauden tavoitteeksi asetettiin perhe- tai lapsiperheasioihin näkökulmaa tuova luento ja
asiantunt'rjalääkäriluento. Tapahtuma toteutettiin t7.8.2014 Mellunmäessä. Luennoimassa olivat
perheterapeutti Sari Karttunen-Shilman ja LT Olli Polo. Lääkäriluento videoitiin ja sen näyttämiseen
yhdistyksen tilaisuuksissa on saatu luennoijan lupa. Allekirjoittaneita osallistujia tapahtumassa oliTL ja
tapahtumaan järjestettiin omin voimin kansainvälisen ravintolapäivän kunniaksi myös pop up -kahvila
seepra.

KOULUTUS

Alkuvuodesta puheenjohtaja osallistui lnvalidiliiton järjestöpäiville. Uudelleenvalinnan jälkeen hän osallistui
lnvalidiliiton nelipäiväiseen koulutukseen "Voimaannu vapaaehtoisten johtajana". Koulutuksissa tulleet
ideat jaettiin yhdistyksen tiedotusryhmässä. Puheenjohtaja osallistui hallituksen jäsen Tanja Suengellin
kanssa lnvalidiliiton Sisä-Suomen seututapahtumapäivään esitellen harvinaisten näkökulmaa lnvalidiliiton
Ha rvinaiset -yksi kö n työntekijä n, Me rja Monton, ka nssa.
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Tipi Räsänen ilmoittautui keväällä 2014 SOSTE:n Rahoitus ja varainhankinta -koulutukseen, josta
yhdistyksellä on koulutuksen materiaalit.

Tilikauden aikana eivät yhteistyötahot järjestäneet vertaisohjaajakoulutuksia ja siihen eivät tuolloin
riittäneet myös omat re5urssit. Näin ollen päätimme jatkaa projektin kanssa heti, kun siihen tulee parempi
mahdollisuus. Loppuvuodesta 2014 kolme nykyisen hallituksen jäsentä hyväksyttiinkin Avita Kaveria -
vertaisohjaajien kouluttajakoulutukseen, josta Ronja, Gunilla ja Kaje valmistuvat huhtikuussa 2015.

Yhdistyksen jäsenistössä on jo muutamia kokemuskouluttajia ja tällä kaudella koulutettujen joukko kasvoi
lisää. Hallituksen jäsenistä Gunilla Lindqvist valmistui kokemuskouluttajaksi toimintakauden loppupuolella,
helmikuussa 2015.

Yhdistyksen kehityskoulutus asettuitilikauden ulkopuolelle, mutta oli vielä tämän hallituksen
toimintakautta. Koulutukseen osallistui ll yhdistyksen hallituksen jäsentä, toimihenkilöä ja aktiivia.
Koulutuksessa pohdittiin yhdistyksen avaintoimintoja valiten niistä kolme kehittämiskohteiksi, joille tehtiin
kehityssuunnitelmat - näistä voi seuraava hallitus jatkaa.

YHDISTYKSEN ULKOI NEN TOIMINTA

ULKOINEN TIEDOTTAMINEN

Yhdistyksen näkyyvyyden kannalta kotisivut ovat hyvin tärkeä asia. Suunnitelmat oli tehty valmiiksi
aiemman lT-vastaavan aikana, mutta hänen jäätyään pois toiminnasta ei työlle löytynyt jatkajaa vastaavilla
koodausvalmiuksilla. Mahdollisimman helppoa, suomenkielistä kotisivuvaihtoehtoa etsittiin pitkään. Sopiva
vaihtoehto löytyi alkuvuodesta 2015 ja hallitus päätti ottaa käyttöön Yhdistysavaimen kotisivut, jotka
tarjotaan lnvalidiliiton jäsenjärjestöille hyvin edulliseen hintaan. Jäljellä on vielä sivujen sisällön
laajentaminen seuraavan toimintakauden aikana.

Lokakuussa 2014 vaihdettiin Facebookin yhdistyksestä tiedottava ryhmä sivuksi, joka on julkinen, jolloin
seuraajaksi liittymisen kynnys on pienempi kuin ryhmän kohdalla, Tiedotus ei myös enää henkilöidy, vaan
tiedotus tapahtuu aina logon kautta ja julkaisuoikeus on vain yhdistyksellä itsellään. Julkaisuja on helpompi
jakaa eteenpäin ja julkaisut saavuttavat enemmän ihmisiä.

Reumaliitto julkaisi 2014 lopussa uusitun EDs-ensitieto-oppaan ja sen avulla yhdistys sai alustavasti tehtyä
yhdistysesitteen, jossa on nyt yhdistystiedon lisäksitietoa Ehlers-Danlosin syndroomasta. yhdistyksellä oli
ennestään myös jaettava mainoslehtinen, joka uusittiin toimintakauden aikana. :

Ehlers-Danlosin syndrooma ja yhdistys saivat lyhyen hetken televisiojulkisuutta, kun puheenjohtaja
kutsuttiin puhumaan Potilasturvallisuuspäiville 8.4.20t4 ja häntä haastateltiin Ajankohtaisen Kakkosen
ohjelmassa potilasturvallisuudesta.

Ehlers-Danlosin syndrooma ja sitä sairastavat ihmiset olivat esillä myös lehdissä. Alla luettelo vuoden 2014
artikkeleista ja alkuvuoden 20i.5 artikkeleista:

Reumalehti 21 2014 Ronja Venesperä n haastattel u
Tiia Asikaisen haastattelut lehdissä Länsi-suomi 3l2oLa ja iltasanomat 4/20L4.
Potilaan lääkärilehti 6 I 2Ot4 G unil la Lindqvistin haastattelu.
outi Kainunkankaan haastattelu lehdessä Hämeenlinnan kaupunkiuutiset 9/20j.4
Apu Terveys L/2015 Gunilla Lindqvistin haastattelu
Eeva Selviytymista ri nat 2/ 2OLS M i nna Ma rttisen haastattel u
Aamulehti lhmiset-liite 2/2ots "Harvinaisen sairaaf Kaje Lumpiolan haastattelu
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kansainväliset yhteistyötapahtumat

Pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava Gunilla Lindqvist osallistui pohjoismaisen yhteistyön kokoukseen
Tanskassa. Kokouksessa käytiin läpi läpi Nordiska Konferensen 2013 budjetti, jokaisen maan projektit ja

tehtiin alustavia suunnitelmia yhteisistä projekteista. Tulevaisuuden isot asiat ovat seuraava Nordiska

Konferensen ja suunnitelmissa on myös yhteispohjoismainen lastenleiri vuodelle 2017.

Harvinaiset-verkosto järjesti Pohjoismaisen harvinaissairauksien konferenssin Helsingissä 4.-5.9.2014.
Nordic Conference on Rare Diseases järjestettiin kolmatta kertaa. Konferenssijärjestelyissä mukana
Suomessa toimivat yhteispohjoismainen Rarelink-työryhmä sekä Sosiaali- ja terveysministeriö.
Konferenssissa käsiteltiin ajankohtaisia harvinaisaiheita. SEDY:stä konferenssiin osallistui Gunilla Lindqvist ja

konfe re nssissa jaettu materiaa I i on yhdistyksen käytettävissä.

kotimaiset yhteistyösuhteet

Yhteistoimintaa on jatkettu kummankin resurssikeskuksen kanssa ja aiempaa enemmän Harvinaiset-
verkoston kanssa. SEDY anoi joulukuussa 2014 tukea vuoden 2015 Harvinaisten päivän tapahtumaan
Kokkolaan ja osallistui yhteistyössä Pirkanmaan neuroyhdistyksen HARNES vertaistukiryhmän, Apeced ja

Addison ry:n sekä Suomen CFS ry:n kanssa Harvinaisten päivän tapahtuman rakentamiseen Tampereella
helmikuuksi 2015.

Puheenjohtajakoulutuksen tuloksena alkoi Harvinaisten naisten kesäleirin suunnittelu yhteistyössä
Hämeenlinnan paikallisyhdistyksen kanssa.

Suunnittelu yhteisen vertaistukiohjaajakoulutuksen aloittamisesta yhdessä Apeced ja Addison ry:n sekä

Lyhytkasvuiset ry:n kanssa käynnistyi helmikuussa 2015.

VAIKUTTAMISTOIMINTA

va ltakun nallinen vai kuttami nen

Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti vaikuttamistoimintaan. Ronja Venesperä oli mukana
THL:n Potilasturvallisuutta taidolla -hankkeessa ja osallistui lnvalidiliiton sääntötyöryhmään. SEDY ry myös
osallistui harvinaisten sairauksien näkökulmasta mallisääntöjen kommentointiin,

Satu Mikkonen edusti SEDY:ä valtakunnallisen harvinaisten sairauksien kattojärjestön, HARSOn,

kokouksessa 22.11.2014 ja esitteli hallituksen ehdokkaaksi asettuneen Markku Salmisen, joka valittiin
HARSOn hallitukseen. Ensimmäiseen kokoukseensa Markku osallistui Tampereella 24.'J,.2O15. Markku
Salminen on toiminut myös lnvalidiliiton liittovaltuustoon ensimmäisenä varavaltuutettuna.

paikallinen vaikuttaminen

SEDY:n edustajat kokoontuivat yhdessä Lyhytkasvuiset ry:n, Mulibrey Nanismi ry:n, Kalfos ry:n,
Osteogenesis lmperfekta ry:n ja HYKS:n edustajien kanssa useisiin kokouksiin keskustelemaan harvinaisten
sairauksien hoidon tarpeesta ja hoidollisesta keskuksesta. Tavoitteena oli myös valtakunnallinen
vaikuttaminen ja esim. leikkausten keskittäminen. (LllTE 2)

Yhteistyössä HUS:n apuvälinekeskuksen kanssa paljastui, että EDS-sairailla on suhteellisen hyvä käsitys
omasta apuvälinetarpeestaan ja apuvälineyksikölle aukeni pitkän jonotustilanteen seuraamukset aiempaa
paremmin.
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TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius on riittävä. Toimintasuunnitelman yksi tavoitteista oli
varainkeruu. Varainkeruu toteutuikin hakemalla Työväen Sivistysliiton ja SIU-rahaston avustuksia jäsenistön
ja hallituksen koulutustilaisuuksiin, Savonlinnan kansanterveyssäätiön avustusta EDS-
sopeutumisvalmennukseen, EDS-sairaille kohdistettua lomaa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä
sekä pohjoismaiseen toimintaan avustusta Letterstetdska säätiöltä. Näistä toteutuivat TSL:n avustukset,
MTLH:n lapsiperheille kohdistettu loma sekä Letterstetdska säätiön avustus. SEDy on saanut myös
tavaralahjoituksia jäseniltä. Yhdistyksen on mahdollista saada käyttöönsä Microsoftilta Office 365
Nonprofit -lahjoitus ja hakuprosessi käynnistettiin toimintakauden aikana. Suurimmaksi osaksi toiminta
kuitenkin yhä rahoitettiin jäsenmaksuilla.

Koska vuode n2Ot4 Pohjoismaiseen konferenssiin osallistuminen rahoitettiin Letterstetdska säätiön
avustuksella, jäitilikauden aikana suurimmaksi menoeräksi viimeinen Reumaliiton jäsenmaksu {1026e}.
Seuraavaksi suurimmat, toisensa kanssa miltei yhtä suuret menoerät olivat kokouskulut eli pääasiassa
hallituksen jäsenten matkakulut (425.28e1, koulutuskulut {a24.00e)ja postituskulut (439.80e). Hyvän
talkoohengen ja valtavan yhteisen työmäärän vuoksi Mellunmäen vertaistapaamisen menot jäivät kahvilan
tulojen ja TSL:n avustuksen jälkeen vain 86.04 euroon. Keväällä aktiivisemmin alkanut korttien myynti, joka
jatkuijoulukorttien myynnillä, maksaa selvästi itsensä takaisin ja pientä voittoakin jää.

LOPUKSI

Toimintakauden aikana yhdistyksen näkwywtä saatiin lisättyä useiden lehtiartikkeleiden, uudistetun
mainoslehtisen ja esitteen avulla sekä sähköisen EDs-ensitieto-oppaan ansiosta . Vielä on jäljellä uusien
kotisivujen tekeminen loppuun ja toimikaud en 2OL4 aikana kerättyjen suomenkielisten materiaalien
saaminen julkaisumuotoon. Vertaistapaamisten sisältöä monipuolistettiin huomattavasti varsinkin
pääkaupunkiseudulla. Yhteistyö lisääntyi monella tahölla niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Näin
pieneksija uudeksiyhdistykseksi SEDY osallistui aktiivisestivaikutustoimintaan.
Kolmen toimintakauden aikana yhdistys on edennyt pitkälle. Kuitenkin toiminnan ylläpitäminen ja vielä
jäljellä oleva kehittäminen vaatii puheenjohtajalta ja hallituksen jäseniltä paljon. Uusien osaajien
rekrytointiin ja kouluttamiseen on kiinnitettävä huomiota, pitkäjänteiselle työlle pitää löytyä myös jatkajia.
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VERTAISTAPMMISET JA -TAPAHTUMAT

2014

25.1. z}l4Coffee House Jumbo

L.2. 2014 lapsiperhetapaam i nen, Tikku rila

L.2.2014Pori

22.2.2O14Lohja

9.3.2014 Nurmijärvi

25.5.2Ot4 Nuutajärvi

7.6.2O14Lohja

14.6.2Ot4 Tampere

14.6. 2Ot4 Kannisto, Vantaa

15.5. 2014 Lahti

26.7.2[t4Seinäjoki

17.8.20!4 Mellunmäki

11.10.2014 Arkki, Vantaa

18. 11. 2014 Tampere

22.11.2014 Nuutajärvi

2015

L7.7.2OtS Arkki, Vantaa

9.2. zOtS Apuvälinekeskus esittäytyy, Helsinki

L4.2. 20LS Arkki, Vantaa
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