TOIMINTAKERTOMUS 2021
1. Yhdistyksen tehtävät ja toiminta
Suomen Reumahoitajayhdistys Ry:n tehtävänä on edistää tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja reumaa
sairastavien hoitotyötä sekä kehittää hoitoa yhteistyössä hoitoon osallistuvien ammattiryhmien
kanssa. Vuosi 2021 oli yhdistyksen yhdeksäntoista varsinainen toimintavuosi. Yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia sekä hallituksen
valitsemia hoitoon osallistuvia muita ammattihenkilöitä, jotka haluavat edistää yhdistyksen
tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen toiminta on kuluvan vuoden aikana ollut vakaata ja uusi jäseniä on tullut toimintaan
mukaan. Jäsenrekisteriä on aktiivisesti päivitetty jäsenten osoitetietojen osalta. Vuoden 2021
lopussa jäseniä oli yhteensä 119 (ks. taulukko 1). Jäsenmaksu oli kuluneena vuonna 25 € ja
eläkeläisjäsenten 15€. Yhdistyksellä oli lisäksi kaksitoista kannatusjäsentä.

TAULUKKO 1. Jäsenmäärän kehitys 2003–2021

Vuosi
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Jäsenmäärä
49
68
138
169
182
193
200
198
186
212
210
210
197
184
194
190
173
171
119

Suomen Reumahoitajayhdistys ry. myöntää vuosittain apurahoja niin kansallisiin kuin
kansainvälisiinkin koulutuksiin sekä hoitotyön kehittämiseen. Apurahaa voi hakea kolme vuotta
jäsenenä ollut henkilö. Toimikaudella 2021 kukaan jäsenistä ei hakenut apurahaa.
Vuonna 2021 Reumahoitajat-lehteä ei ilmestynyt vaan lehti ilmestyy tammikuussa 2022.
Suomen Reumahoitajayhdistys Ry:n kotisivut ovat keskeinen tiedotuskanava. Yhdistyksen jäsenille
tiedotetaan ajankohtaisista asioista yhdistyksen kotisivujen kautta sekä sieltä löytyy seminaarien
luentomateriaalit.
2. Vuoden 2021 toiminnasta
a. Vuosikokous, seminaari ja vuoden reumahoitaja
Sääntömääräinen vuosikokous oli 6.2.2021. Vuonna 2021 ei pidetty seminaaria johtuen Covidtilanteesta eikä valittu vuoden reumahoitajaa.

b. Vuoden 2021 toteutuneet tavoitteet
Tavoitteet vuodelle 2021
Kannustusjäsenyhteistyö
Reumahoitajan osaamisen kehittäminen

Kliinisen työn tukeminen

Jäsenmäärän kasvattaminen pth:ssa
Yhdistyksen tehtävien rationalisointi

Toteutuneet tavoitteet vuoden 2021 aikana
* Yhteistyöpalaveri toukokuussa
* Webinaarit, eri koulutustilaisuudet
*Vuosittainen seminaari- ei toteutunut
*Asiantuntijajaos Sairaanhoitajaliitossa
*Erilaiset kannanotot
*Verkkolehden julkaisu kerran vuodessa
*Reumahoitajakoulutus
yhteistyössä
mm.
Reumaliiton kanssa.
*Yksittäisiä hoitajia on tullut jäseneksi
*Kotisivuilla
ajankohtaisista
asioista
tiedottaminen

3. Toiminta sidosryhmien kanssa
*Toukokuussa pidimme yhteistyökokouksen (Teams) kannatusjäsentemme kanssa.
* Kannatusjäsenten kanssa tehtiin yhteistyötä eri koulutusten ja webinaarien osalta.
*Reumahoitajayhdistys toimii Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostona. Asiantuntijajaostolla
on mahdollisuus yhteistyöhön Sairaanhoitajaliiton alueyhdistysten kanssa esimerkiksi
yhteisten alueellisten tempausten, hankkeiden, koulutusten ja luentoyhteistyön muodossa.
Osallistumme säännöllisesti liiton järjestämiin kokouksiin. Hallituksesta Laura Pauha on
osallistunut.
*Kannanottoon osallistuminen: Keväällä 2021Sairaanhoitajaliitto, Hoitotyön tutkimussäätiö
sekä useat sairaanhoitajayhdistykset, joista yksi oli Suomen reumahoitajayhdistys vaativat,
että sairaanhoitajille luodaan kansallisesti määritellyt, yhtenäiset kliiniset
erikoistumiskoulutusvaihtoehdot sekä laajoihin että suppeampiin tärkeisiin
erikoisosaamisalueisiin. Nykyisin saatavilla oleva erikoistumiskoulutustarjonta ei vastaa
työelämän tarpeita.
*Kannanottoon osallistuminen: Reumahoitajayhdistys yhdessä Suomen Reumaliiton,
Suomen Reumatologisen yhdistyksen ja Reumasairauksien koordinaatiokeskuksen kanssa
on nostanut esille, että reumarekisteri tarvitsee julkisen rahoituksen. Reumarekisterin myötä
saadaan tilastotietoa hoitotuloksista ja lääkityksestä ja niiden vaikuttavuudesta sekä
turvallisuudesta. Tietoa saataisiin myös siitä, kuinka kehittää hoitokäytäntöjä ja sujuvoittaa
potilaan hoitopolkua. Reumarekisterin vakiinnuttaminen Suomeen on tärkeä osa
terveydenhuollon
kustannustehokkuuden,
vaikuttavuuden,
yhdenvertaisuuden
ja
potilasturvallisuuden lisäämistä.
*Lokakuussa 2021 osallistuimme Krista Kiurun reuma- ja muiden tule-sairauksien ehkäisyn
ja
hoidon
pyöreän
pöydän
keskusteluun.
Kokouksissa
nostimme
esille
reumahoitajakoulutuksen tarpeellisuuden sekä reumahoitajien määrän lisäämisen
perusterveydenhuoltoon. Hallituksesta osallistui Pirjo Murto (2 kpl), Kirsi Tolvanen (1kpl)
*Laura Pauha päivittänyt kipuosuutta Sairaanhoitajan käsikirjan reumaosuuteen

4. Kannatusjäsenet
Vuonna 2021 yhdistyksellä on ollut kaksitoista yhteistyökumppania: Abbvie, Boehringer-Ingelheim,
Bristol-Myers Squibb, Medac, MSD, Mylan/Viatris, Novartis, Pfizer, Lilly, UCB ja Sanofi.

5. Hallituksen työskentely
Toimintavuoden aikana on pidetty sääntömääräinen vuosikokous 6.2.2021. Hallitus on kokoontunut
viisi kertaa: 6.2.2021 (järjestäytymiskokous) sekä hybridi-kokouksena (Hki, teams) 22.5.2021,
28.8.2021, 20.11.2021. Hallituksen kokouksista ei ole maksettu kokouspalkkioita.
Vuoden 2021 hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri, jäsenrekisteri

Kirsi Tolvanen
Pirjo Murto
Anna-Maija Ruotsalainen
Jaana Ryyppö

Jäsenet:

Varajäsenet:

Miia Niutanen
Anne Mäki-Rautila
Sirkku Sartoneva
Pauliina Alho
Tiina Vuojolahti

Eeva Tuomenoksa
Laura Pauha
Outi Siira

Toiminnantarkastaja

Satu Lindqvist

6. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tilikauden tulos oli hyvällä mallilla tällä tilikaudella. Tulot muodostuivat pääasiassa
varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksutuloista. Tilillä rahaa oli 31.12.2021 42 793,56 €.
Yhdistyksen kirjanpidon on päättyneellä tilikaudella 2021 hoitanut rahastonhoitaja Anna-Maija
Ruotsalainen yhteistyössä tilitoimisto Rätinki Oy:n kanssa.

