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Toimikautena20!5 Sedy ry:n tavoitteena oli pitää jäsenmääräänsä ja tähän mennessä vakiinnutetut
toimintamallit niin hallituksen toiminnassa kuin jäsenille tarkoitetussa toiminnassa. Todettiin myös tarve
saada lisää aktiivitoimijoihin mukaan ja tukea uusien ja jo toiminnassa mukana olevien yhdistystehtäviin
kouluttautumista. Tavoitteena oli myös yrittää saada uusia kumppaneita yhteistoimintaan ja kehittää
ulkoista tiedottamista.

HALLITUS

Hallitus valittiin !7.4.2015. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
puheenjohtaja Kaje Lumpiola
varapuheenjohtaja Markku Salminen

hallituksen varsinaiset jäsenet: Gunilla Lindqvist, Saija-Riitta Sadeoja, Jelna Kärpänen (uutena)ja Ronja
Venesperä {uutena, lv)
hallituksen varajäsenet: Kirsi Helin, Tanja Strengell, Susanna Järvi (uutena, 1v), Outi Kainunkangas (uutena)
ja Tipi Räsänen (uutena)

toiminnantarkastaja Satu Turtio ja varatoiminnantarkastaja Aino Harjula.

Jäsenrekisterinpitäjänä jatkoi Marjut Moisio ja rahastonhoitajana Sirpa Kuronen. Yhdistyksen sihteeriksi
sitoutui Jenna Kärpänen. Kotisivuvastaavina toimi suuren osan vuodesta Satu Kalliomaa ja loppuvuodesta
alkaen Krista Laurikainen ja Anne Latto. Arkistonhoitajana jatkoi Tanja Strengell. pohjoismaisten asioiden
hoitajana jatkoi Gunilla Lindqvist. Tällä kaudella vakiintui EDS-sairaista tehtyjen julkaisujen jäljittämisestä
vastaavan "medianenä" Sanna Sirosen toiminta. Yhdistyksen jäsenkirjeitä käänsivät ruotsiksi kolme jäsentä,
Mervi Härkönen, Ninja Paunonen ja Anna-Maria Bexar. Foorumin toiminnasta oli vastuussa Jenna
Kärpänen.

YH DISTYKSEN SISÄI N EN TOI M I NTA

KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 13'42015 Helsingissä. Läsnä oli 10 äänivaltaista
yhdistyksen jäsentä.

Hallitus kokoontui toimintakauden aikana kasvotusten 5 kertaa ja sähköisesti 6 kertaa. Tilikauden aikana
kuluja koitui viidestä matkustamista vaatineesta hallituksen kokouksesta sekä vuosikokouksesta.

JÄSEN HAN KINTA JA -H UOLTO

Tilikauden lopussa, 31.,12.20!5, yhdistyksessä oli yhteensä 307 jäsentä, joista 287 varsinaista jäsentä, 6
perhejäsentä, 6 lapsijäsentä ja 8 kannatusjäsentä. Lisäksi yhdistyksellä on neljä lääkäriä kunniajäseninä.
Yhdistyksestä eronneita oli vuonna 2015 6 kpl, mikä jäsenlukuun suhteutettuna on samaa luokkaa aiempien
vuosien kanssa. Lisäksi 20 jäsentä erotettiin maksamattoman jäsenmaksun takia. Suurin ikäluokka
jäsenistössä on 31-45 vuotiaat, joita vuonna 20L5 oli L37 kpl eli noin 45%. Eniten jäseniä asuu Uudenmaan
aluella, 37% jäsenistä.
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Tietoa jäseneksi liittymisestä jäsenet ovat saaneet yhdistyksen Facebook -sivulta, vapaaehtoisten pitämistä

Facebookin EDS-ryhmistä ja yhdistyksen kotisivuilta. Vertaistukitapaamiset ovat olleet avoimia kaikille,
joten myös niistä saadaan uusia jäseniä mukaan yhdistykseen.

Yhdistys anoijäsenilleen lnvalidiliiton joululahjakortteja. Hallitus päätti kohdistaa lahjakortin vähävaraisille.

Lahjakorttia haki kuusijäsentä, liiton 50€ kortin sai kolme yhdistyksen jäsentä ja hallitus hankkijuuri tätä
tarkoitusta varten saaduin lahjoitusvaroin 50€ lahjakortin myös kolmelle jäljelle jääneelle hakijalle.

SISÄINEN TIEDOTUS

Tiedottamisessa käytettiin pääasiassa sähköpostia. Sähköpostiosoitteettomille jäsenille jäsenkirje

lähetettiin postitse. Vuoden aikana jäseniltä tiedusteltiin mahdollisuutta käyttää sähköpostia ensisijaisena

viestimenä, että yhdistys säästyisi ylimääräisiltä postituskuluilta. Monijäsenistä siirtyikin sähköisen
jäsenpostin vastaanottajaksi.

Jäsenkirjeitä lähetettiin toimintakauden aikana neljä kappaletta, touko-, syys-, loka- ja joulukuussa.

Jäsenille tiedottamista kehitettiin ja jäsenkirjeen ulkoasu uudistettiin. Uudistuksen myötä jäsenkirjeiden

nimeksi vakiintui "Notkea posti" ja jäsenkirje muutettiin helpommin luettavaan muotoon mobiililaitteilla.
Myös tiedotettavien asioiden sisältöä pyrittiin kehittämään ajankohtaisempaan ja asiapitoisempaan

suuntaan.

Joulun jäsenkirjeen yhteydessä julkaistiin erikoispitkä joululehti, jonka sisältönä olivat muun muassa

vuonna 2016 julkaistavat uudet kansainväliset diagnoosikriteerit ja hoitosuositukset, Kelan kuntoutusta
koskevat muutokset sekä kuulumiset Sedyn symposiumista marraskuulta. Vuoden muiden jäsenkirjeiden

aiheita olivat esimerkiksi Sedyn omista- ja lnvalidiliiton tapahtumista, kursseista ja vertaistapaamisista

tiedottaminen sekä psykologin luento elämästä EDS:n kanssa. Jo perinteeksi muodostuneet
toimihenkilöiden esittelyt jatkuivat jäsenkirjeissä tänäkin vuonna eli jokaisessa jåsenkirjeessä oli yhden

yhdistyksemme aktiivin pienimuotoinen esittely. Lisäksijäsenkirjeissä kerrottiin Sedyn eteenpäin viemistä

asioista ja mukana oli kevyempää luettavaa sekä muutamia lahjakorttiarvontoja.

Jäsenkirjeen käännöstyöt toteutettiin vapaaehtoisten kääntäjien voimin ja vuoden kaikkijäsenkirjeet saatiin
käännettyä ruotsiksi lukuun ottamatta joululehteä.

Puheenjohtaja ja hallituksen toimihenkilöt saivat paljon viestejä sähköpostitse ja Facebookin kautta
jäseniltä ja sairaudesta kiinnostuneilta. Näihin viesteihin vastattiin henkilökohtaisesti.

Viime vuonna kotisivujen yhteyteen toteutettu jäsenten oma suljettu keskustelufoorumi ei saavuttanut
suurta suosiota ja jäsenten aktiivisuus foorumille kirjoittamisessa oli valitettavan vähäistä. Kotisivujen sekä

keskustelufoorumin toimivuuteen kiinnitettiin huomiota ja kotisivujen sisällönuudistus aloitettiin
loppuvuodesta 2015.

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Vertaistapaamisia järjestettiin useilla paikkakunnilla. Toimintakertomuksen lopuksi ajankohdat ja

paikkakunnat.

Yhteistyönä järjestyi kaksi harvinaisten päivän tapahtumaa. Toinen Tampereella (kts. tarkemmin
yhteistyösuhteet)ja toinen Seinäjoella. Kummassakin tapahtumassa keskityttiin ravitsemukseen ja

Tampereella luennoimassa aiheesta oli yleislääkäri Vilho Ahola ja Seinäjoella ravintovalmentaja Auli lkonen.

VUOSIKOKOUS

PöwÄKIRJA
LITE 2 /6

TOIMINTAKERTOMUS

2l7l



Suomen Ehlers-Danlos
Yhdistys ry.

LUTE 216
TOIMINTAKERTOMUS

Kauden päätapahtuma järjestettiin 74.11.2075 Tampereella. Symposiumissa kokeiltiin Flingaa
viestintämuotona perinteisen keskustelun rinnalla. Flingan kautta myös etäosallistujilla oli mahdollisuus
kommentoida ja esittää kysymyksiä lääkäreille. Allekirjoittaneita osallistujia tapahtumassa oli
viisikymmentä. Tilaisuus nauhotettiin ja se on todennäköisesti mahdollista uusia podcastina. Tilaisuuden
jälkeen paikalle saapuneet lääkärit kokoontuivat vielä keskustelemaan neurologisten oireiden taustoista
keskenään. Sedyn toiveena oli, että symposiumin jälkeinen lääkäreiden kokoontuminen toimisi
lähtölauka uksena tutkijoiden verkostoitumiselle.

KOULUTUS

Alkuvuoden tapahtumiin kuuluivat lnvalidiliiton järjestöpäivät 31.L.-1.2.20L5 Helsingissä {puheenjohtaja),
maaliskuinen lnvalidiliiton Yhdistys näkyy ja kuuluu - yhdistysviestinnän pilottikurssi (puheenjohtaja) sekä
yhdistyksen kehityskoulutus (YKE), joka toteutettiin yhdessä lnvalidiliiton kanssa. yKE-koulutukseen

osallistui L1 yhdistyksen hallituksen jäsentä, toimihenkilöä ja aktiivia. Koulutuksessa pohdittiin yhdistyksen
avaintoimintoja valiten kolme kehittämiskohdetta, joille tehtiin kehityssuunnitelmat. Näiden suunnitelmien
pohjalta on edistetty yhdistyksen kehittämistä vuonna 20j.5.

LoppuvuodesbZAl,4 kolme hallituksen jäsentä hWäksyttiin Kansalaisareenan Avita Kaveria -
vertaisohjaajien kouluttajakoulutukseen (3op)ja he valmistuivat loppuvuodesta 2015. Gunilla Lindqvist
osallistui Järvenpäässä järjestettyyn koulutukseen. Kaje Lumpiola sekä Ronja Venesperä osallistuivat
vastaavaan koulutukseen Tampereel la.

Yhdistyksen jäsenistössä on jo muutamia kokemuskouluttajia ja tällä kaudella koulutettujen joukko kasvoi
lisää. Hallituksen jäsenistä Jenna Kärpänen valmistui kokemuskouluttajaksi lnvalidiliiton koulutuksesta
loppuvuonna 2015. Vertaistukijaksi lnvalidiliiton koulutuksesta valmistui hallituksen jäsen Tanja Strengell,
lisäksi yhdistyksen jäsenistön joukosta valmistui samassa koulutuksessa neljä muuta vertaisohjaajaa.

Yhdistys piti kotisivukoulutuksen 7 .LL.2015 Espoossa. Koulutuksessa tutustuttiin yhdistysavaimen

kotisivuohjelmaan, keskusteltiin verkkosivujen tilasta ja sovittiin uusien tekstien kirjoitusvastuita. Samalla
sovittiin, että verkkosivujen ulkoasua muutetaan, ja etusivu mietitään uudestaan. Vuoden lopussa tehtiin
etusivulle pieniä muutoksia, ja siihen nostettiin mm. Facebook-sivun syöte sekä tapahtumakalenterin syöte.
Lisäksi sivustolle lisättiin Googlen Universal Analytics -seuranta, jonka tarjoaman informaatiota voi käWtää
sivuston kehittämiseen. Universal Analytics tarjoaa laajemmat mahdollisuudet kävijäseurantaan kuin
sivuston oma analytiikkatyökalu.

YH DISWKSEN U LKOIN EN TOI M I NTA

U LKOI N EN TI EDOTTAM IN EN

Sedy siirtyi käyttämään Yhdistysavaimen kotisivuohjelmaa alkuvuodesta 2015. Reilussa puolessa vuodessa
sivujen toimivuus todettiin hyväksija sisällön tuottaminen on aluillaan. Kotisivuryhmään saatiin uusia
toimihenkilöitä ja osaamista pyritään jakamaan sivujen parantamiseksi. Kotisivujen uudistuminen ja
asiatiedon löytyminen kotisivuilta mm. keventää yksittäisiin viesteihin vastaamista.

Loppuvuodesta 2014julkaistu uusi Facebook-sivu osoittautui tehokkaaksi tiedotuskanavaksi. Sedyn
Facebook-sivu tavoittitammikuussa 2016 noin 600 ihmistä eli noin puolet isomman ihmisjoukon kuin
varsinainen jäsenmäärä oli sillä hetkellä. Facebookin kautta tiedottaminen on julkista, joten jäsenille

VUOSIKOKOUS

PöylÄKIRJA

3 (71



Suomen Ehlers-Danlos VUOSIKOKOUS LIITE 2 /6
yhdistys ry. PÖYTÄKTRJA TOIMTNTAKERTOMUS

tiedottamista muiden kanavien kautta on pidetty ensisijaisena. On silti hyvä, että ulkoiseen tiedottamiseen
on kotisivujen ohella muukin toimiva kanava.

Yhdistyksellä on käytössään viime vuonna päivitetty A5-kokoinen esite, joka löytyy tulostettavassa

muodossa kotisivuilta. Ehlers-Danlos on edellisvuosien tavoin ollut kiitettävästi esillä eri medioissa.

Julkisuutta on saatu verkkojulkaisuilla ja lehtiartikkeleilla, joista suurin osa on pohjautunut yksittäisen

henkilön haastatteluun ja lyhyeen sairauden kuvaukseen tai asiantuntijalääkärin haastatteluun.

Toimintakauden aika na j ulkaistuja a rtikkeleita olivat:

. Apu terveys tammikuu 2015, Gunilla Lindqvistin haastattelu
o Eeva Selviytymistarinat helmikuu 2015, Minna Marttisen haastattelu
o Aamulehti lhmiset-liite helmikuu 2015 "Harvinaisen sairaat", Kaje Lumpiolan haastattelu
o Studio55.fi verkkoartikkeli huhtikuu 2015, fysiatri Harri Hämäläisen ja Markku Salmisen

haastattelut
o Fysioterapia-lehti (Fysioterapeuttien ammattilehti) Nimetön kirjoittaja, lokakuu nro.5/2Ot5
r lT-lehti, Arkielämään avuksi teemanumero, Sanna Larke, 2/2015
r Kouvolan Sanomat heinäkuu 2015, Kaisa Massin haastattelu
o Tehy-lehti nro.11/ 2015, Sanna-Kaisa Patjaksen haastattelu
o Keski-Pohjalainen marraskuu 2015, Leena Lähdesmäen EDS-valokuvanäyttelystä ja -

kalenterista kertova artikkeli

YHTEISTYÖSUHTEET

kansainväliset yhteistyötapahtumat

Pohjoismaiden yhteistyökokous pidettiin 2015 Aalborgissa, Tanskassa. Suomesta ei ollut osanottajia

sairastumisen vuoksi.

kotimaiset yhteistyötapahtumat ja -suhteet
Yhteistoimintaa jatkettiin kummankin resurssikeskuksen kanssa eli niin Reumaliiton kuin lnvalidiliiton
kanssa ja aiempaa enemmän Harvinaiset- verkoston kanssa. Sedy järjesti vuoden 2015 Harvinaisten päivän

tapahtuman Kokkolaan ja osallistui yhteistyössä Pirkanmaan neuroyhdistyksen HARNES vertaistukiryhmän,
Apeced ja Addison ry:n sekä Suomen CFS ry:n kanssa Harvinaisten päivän tapahtuman rakentamiseen
Tampereella helmikuussa 2015.

Yhdistys toteutti myös yhdessä Hämeenlinnan lnvalidien kanssa Harvinaisten naisten kesäleirin heinä- ja

elokuun vaihteessa. Osallistujia oli niin Sedystä, Hämeenlinnan paikallisyhdistyksestä kuin Apeced ja

Addisonista sekä muutamasta muusta harvinaisesta sairausryhmästä. Kouluttajina toimivat
sosiaalityöntekijä/logoterapeutti Pirkko Justander, psykologi/seksuaaliterapeuttiTanja Roth ja viittä vaille

valmis taideterapeutti, toimittaja, HML:n yhdistyksen puheenjohtaja Sari Lehikoinen työparinaan Kaje

Lumpiola. Sedystä leirille osallistuivat Saija-Riitta Sadeoja ja Ronja Venesperä sekä Outi Kainunkangas.

Kesällä yhdistyksellä oli harjoittelijana Tampereen kansainvälisen lukion opiskelija, Kristiina Komu. Viikon
harjoitteluaikana ohjaajana toimi yhdistyksen puheenjohtaja, ja Kristiina käänsi yhdistykselle tekstejä
Belgian ja Ranskan yhdistysten esitteistä.

Syyskuussa toteutettiin vertaistukiohjaajakoulutus yhdessä Apeced ja Addison ry:n sekä Lyhytkasvuiset ry:n
kanssa. Sedystä kouluttajina toimivat Ronja Venesperä sekä yhdistyksen puheenjohtaja, ja omaan
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yhdistykseen saatiin koulutettua yksi vertaisohjaaja lisää - yhteistyökumppanit suomen CFS mukaan lukien
saivat yhteensä 19 uutta vertaisohjaajaa.

lnvalidiliitto käynnistivuonna 2015 aiempaa aktiivisemman yhteistoiminnan valtakunnallisille
yhdistyksilleen. Ronja Venesperä ja Kaje Lumpiola osallistuivat toukokuussa valtakunnallisten yhdistysten
tapaamiseen ja Ronja osallistuin lisäksi "valtakunnalliset yhdistykset osana lnvalidiliiton yhdistys- ja
al uetoimintaa" -teemapäivään lokakuussa 2015.

13.11.2015 osallistuivat Kirsi Helin ja Susanna Järvi Seminaariin julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä
harvinaisissa sairauksissa. Tilaisuuden järjesti Norio-keskus yhteistyössä Harvinaiset-verkoston kanssa.
Harvinaista sairautta sairastavat hyötyvät usein kolmannen sektorin tuesta ja palveluista, mutta eivät aina
löydä sen äärelle. Sujuvammat palvelupolut julkisen ja kolmannen sektorin välillä auttaisivat monia
harvinaissairaita ja heidän läheisiään.

HUS:n Harvinaissairauksien yksikön ja harvinaissairauksien potilasjärjestöjen yhteistyötapaamiseen /
tiedotustilaisuuteen osallistuivat 10.12.2015 Saija-Riitta Sadeoja ja Ronja Venesperä. Tapaamisen
kattoteemana ovat harvinaissairauteen sairastuneen sosiaaliset polut. Yhdistyksen puheenjohtaja ja ft
Hanna Markkula puolestaan tapasivat HUS Haken osastonylilääkäri Mikko Seppäsen marraskuussa 2015.

VAIKUTTAMISTOIMINTA

valtakunnallinen vaikuttaminen
Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti vaikuttamistoimintaan. Valtakunnallisen
harvinaisten sairauksien kattojärjestön, HARSOn, kokouksissa yhdistystä on edustanut useampi henkilö
kuudessa kokouksessa. Markku Salminen, joka valittiin HARSOn hallitukseen vuonna 2014, osallistui neljään
kokoukseen. Katri Asikainen edusti Sedyä vuosikokouksessa, tullen valituksi Harson hallitukseen, ja oli läsnä
myös tammikuun 2016 kokouksessa. Lisäksi Tanja Lehtimäki on ollut läsnå Harson uuden toimintamuodon
mukaisessa jäsenyhdistysten tapaamisessa ma rraskuussa.

Yhdistyksen puheenjohtaja oli mukana suunnittelemassa lnvalidiliiton Yhdistyssparraus -koulutusta sekä
toimii yhtenä kouluttajista vuoden 2016 kestävän kurssin aikana.

TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius on riittävä. Ylijäämää tilikaudelta jäi 1010€, vähemmän
kuin viime vuonna eli toimintaan on paremmin saatu kohdistettua yhdistyksen varoja. Varainkeruu toteutui
hakemalla Työväen Sivistysliiton ja SIU-rahaston avustuksia jäsenistön ja hallituksen koulutustilaisuuksiin,
lnvalidiliiton Toimintatonni -avustusta, Harvinaiset -verkoston avustusta Harvinaisten sairauksien päivän
järjestämiseen Seinäjoella, 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, Toimintatonni, MTLH:n
lapsiperheille kohdistettu loma sekä Letterstetdska säätiön avustus. Kaiken kaikkiaan avustuksia saatiin
L496€ edestä. Sedy on saanut myös tavaralahjoituksia ja rahalahjoituksia jäseniltä. Suurimmaksi osaksi
toiminta kuitenkin ra hoitettiin jäsenmaksuilla (5373€).

Tilikauden suurimmaksi menoeräksi muodostui EDS-kalenteriprojekti (2061€). Kalenteriprojektilla, ja 2016
vuoden puolella jatkuvilla näyttelyillä, tavoiteltiin tuoton tilalta näkyvyyttä. Kalentereita lähetettiinkin niin

VUOSIKOKOUS

PÖWÄKlRJA

s (7)



Suomen Ehlers-Danlos

Yhdistys ry.

VUOSIKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

LITE 2 /6
TOIMINTAKERTOMUS

yhteistyökumppaneille kuin Suomen perinnöllisyyspoliklinikoille sekä vuoden 2016 alussa fosiatrian
poliklinikoille. Tuottoa kalentereista tuli 2015 aikana 1263€. Seuraavaksi suurimmat, toisensa kanssa miltei
yhtä suuret menoerät olivat koulutuskulut {143L€}ja vertaistapaamisten kulut (1085€). Konttorikuluja
kertyi 830€. Toimintatonnin ansiosta vuoden 2015 luentotapahtuma, mini-symposium, toteutui liki kuluitta.

LOPUKSI

Näin pieneksi ja uudeksi yhdistykseksi Sedy on ollut näkyvästi monenlaisessa toiminnassa mukana. Neljän
toimintakauden aikana yhdistys on edennyt pitkälle. Edellisen toimintakauden tavoitteista uusien aktiivien
saaminen toimintaan mukaan on toteutunut hyvin. Yhdistyksen jäseniä myös kouluttautui
kokemuskouluttajiksi, vertaisohjaajiksija vertaisohjaajien kouluttajiksi. Yhdistyksen toiminnan jatkuminen

on turvattu ja toiminta on aiempaa osaavammissa käsissä. Sedy oli myös mukana monenlaisessa
yhteistoiminnassa muiden harvinaissairausyhdistysten ja ryhmien kanssa solmien uusia suhteita.
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VERTAISTAPAAMISET SEDY RY. 2015

Pääkaupunkiseutu:

Vantaa 17.1.

Helsinki 9.2. (apuvälinekeskus esittäytW)
Vantaa 14.2.

Vantaa 28.3.
Vantaa 19.12.

Helsinki, miesten tapaamiset:
24.9.,29.10., X0.72.

Keski-Pohianmaa:

Kokkola 21.3.

Kokkola 18.4.

Kokkola 13.6.

Pirkanmaa:

Nuutajärvi 21.3.

Tampere 3.6.

Nuutajärvi 16.8.

Apuvälinemessut Pirkkala 5. 1 1.

VUOSIKOKOUS
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Pohiois-Pohianmaa:

Oulu 25.5.

Oulu 17.8.

Oulu 5.10.

Oulu 21.11.

Pohiois-Savo:

Kuopio 29.4.

Kuopio 10.6.

Kuopio 19.8.

Kuopio 16.9.

Kuopio 27.10.

Kuopio 9.12.

Etelä-Pohianmaa:

Ylistaro 24.10.

Päiiät-Häme

Lahti 13.6.

Kanta-Häme

Hämeenlinna 23.5.
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