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TOIMINTAKERTOMUSTIIVISTELMÄ VUODELTA 2016 
 
 
 

YLEISTÄ 
 

  Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen tarkoitus on edistää tiedonsaantia selkä- 
 ongelmiin, selän hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa sekä pitää esillä  
 selän terveyttä edistävän monipuolisen liikunnan merkitystä. 

 
 Selän terveyttä edistävän tiedon jakamisen ja liikuntatoiminnan avulla ehkäistään 
 selkäongelmia, edistetään työelämään kuntoutumista sekä ylläpidetään toiminta-
 kykyä. Yhdistys tukeutui v. 2016 tiedonvälityksessään ja neuvonnassaan entistä 
 tiiviimpiin yhteistyösuhteisiin terveydenhuollon ja kuntoutuksen asiantuntijoiden 
kanssa. Selkäliiton osaaminen ja alan tutkimustieto oli myös edelleen vahvasti 
 mukana. Yhteistyössä Tays:n tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualueen, Ha-
tanpään sairaalan ja myös Tampereen kaupungin terveysasemien asiantuntijoi-- 
 den kanssa selkäpotilaita kannustettiin lisäämään omaa fyysistä aktiivisuuttaan 
 ja tätä kautta ohjattiin mukaan yhdistyksemme liikuntaryhmiin ja muuhun toimin-
 taan. Selkäyhdistyksen pitkäaikaiset koulutetut ohjaajat, fysioterapeutit ja liikun- 
 nan ohjaajat, ovat erikoistuneet selkäongelmien hoitoon. Vastavalmistuneet, nuo-
ret fysioterapeutit ovat tuoneet ohjaukseen ja neuvontaan uusinta alan tietoa. Sel-
 käyhdistys on järjestänyt pitempään mukana olleille ohjaajille tarvittaessa tietotai-
 toa ylläpitävää lisäkoulutusta tai avustanut osallistumista koulutukseen, josta on 
 koitunut hyötyä liikuntaryhmien ohjauksessa. 

 
Vuoden 2016 aikana Tampereen Seudun Selkäyhdistys on valmistautunut tule-
vaan juhlavuoteen 2017, jolloin Suomen 100 – vuotisjuhlavuonna, oma yhdistyk-
semme täyttää 25 vuotta. Olemme varautuneet tuomaan korostetusti esiin, miten 
yhdistyksen ja jokaisen yksilön omaehtoisella toiminnalla ihmisen koko elinkaaren 
aikana voidaan ehkäistä selkäongelmia ja tuottaa uutta hyvinvointia selälle. Valmis-
taudumme luomaan unohtumattomia muistoja ja kokemuksia osallistumalla erilaisiin 
terveyttä edistäviin tempauksiin, esim. liikunta- musiikki- ja kulttuuritapahtumiin. Se-
län ja ihmisen koko terveyden hyvinvointia lisäävät toimintalinjat ovat nähtävissä 
yhdistyksen” Toimintakertomuksessa vuodelta 2016” ja sen liitteessä ”Toteutuneet 
tapahtumat jäsenistölle vuonna 2016”, mutta myös ”Toimintasuunnitelmassa vuodelle 
2017”. Liikuntaryhmien ja liikuntakäyntien määrän lisääntyminen sekä jäsenmäärän 
kasvu viime vuosina kertovat samojen linjausten tuloksista. 

 
  Yhdistyksen toiminnassa vuonna 2016 painottui vahvasti terveyttä edistävä, ohjat-
  tu liikuntatoiminta. Liikuntaan kannustamisessa on huomioitu selkäongelmien hoi-
  don ja kuntoutuksen ohella selkäongelmia ehkäisevä toiminta. Selkäliiton vuoden  
  2016 teemana oli ”Tosimiehen selkätreeni”. Teeman mukaisesti Tampereen Seudun  
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  selkäyhdistys on kannustanut ihmisiä, erityisesti miehiä, liikkumaan sekä innostu- 
  maan ja osallistumaan mukaan paikalliseen yhdistystoimintaan. Miehille on perustet-
  tu esim. oma liikuntaryhmä ”Äijäjumppa”, joka aloitti toimintansa jo syksyllä 2015.  
 
  Vuoden 2016 aikana liikunnallinen tarjonta monipuolistui entisestään, mutta suo-
  situin liikuntamuoto oli edelleen vesiliikunta. Kalevan uintikeskuksessa toimi ke- 
  vät- ja syyskaudella sekä kerran viikossa että kaksi kertaa viikossa kokoontu- 
  via vesijumpparyhmiä. Vuonna 2016 perustettiin miehille ja naisille kolme erityis- 
  tä selkätreeniryhmää, jotka toimivat Hervannassa, Tesomalla ja Liisanpuiston kou- 
  lulla. Kaiken kaikkiaan yhdistyksemme toimintalinjaukset kohdentuvat etenkin ter- 
  veytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuvien aktivoimiseen. Linjaus 
  sopii hyvin STM:n ja OKM:n vuonna 2013 julkaisemaan ”Muutosta liikkeellä 2020” - 
  strategian visioon ”Suomalaiset liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän koko elä- 
  mänkulun aikana”. 
 

Vuonna 2016 vertaistuki painottui puhelinpäivystyksen vertaistukeen ja neuvon-
taan. Yhdistyksessämme toimi kaksi nimettyä vertaistukihenkilöä, Riitta Virenius 
ja Arvo Autio, alkuvuonna elokuuhun asti myös Orvokki Parkkinen.  Alkuvuodesta 
kokeiltiin vertaistukitoimintaa myös Selkäkahvilan muodossa, mutta se lopetettiin 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  

    
  Yhdistyksen toiminta perustuu arvoihin, jotka ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus,  
  oikea tieto sekä avoimuus.  Liikunnan ja harrastuksen myötä syntyy ystävyyssuh- 
  teita. Samalla, kun fyysinen hyvinvointi kohentuu, paranee myös elämänlaatu.  
  Selkäyhdistys tarjosi v. 2016 monimuotoista virkistystoimintaa esim. teatteriret- 
  kien ja pilkkikisojen muodossa. Tammikuussa vietettiin ”Hauskaa naisten iltaa”  
  Liiviliike Pitsissä, Historia- ja taideretki Mänttään Serlachius – museoon toteutet- 
  tiin syyskuussa. Tampereen Reumayhdistyksen kanssa lähdettiin järjestämään  
  Lauantaitansseja +55 kerran kuussa.  
 

Vastuullisuus yhdistyksen toiminnassa näkyi mm. siten, että neuvonnassa ja 
tiedon jaossa toimme jäsenistöllemme viimeisintä tietoa tekemällä yhteistyötä  
terveydenhuollon ja kuntoutuksen asiantuntijoiden, samoin Selkäliiton osaajien  
kanssa. Koulutetut ohjaajat liikuntaryhmissä pitivät osaltaan yllä tätä samaa  
perinnettä. Avoimuutta ja ihmisläheisyyttä pyrimme toteuttamaan kuuntele- 
malla ja toteuttamalla parhaamme mukaan jäsenistön toiveita, esim. liikunnas- 
sa, selkätietouden lisäämisessä ja virkistystoiminnassa. Liikuntaryhmiin osallis- 
tuneille tehtiin 2016 keväällä kysely. Sen avulla kartoitettiin osallistujien mielipi-
teitä liikunnasta ja yhdistyksen toiminnasta. Toimintaamme oltiin melko tyyty-
väisiä, liikuntaryhmien osallistumismaksuja jotkut pitivät korkeina. Hinnat on 
kuitenkin suhteutettu olemassa oleviin salivuokriin ja ohjaajien palkkioihin.  

 
Yhteistyö erilaisissa yhteistyöverkostoissa, missä on mahdollista kertoa yhdis-
tyksen toiminnasta ja selän hyvinvointiin liittyvistä asioista, lisääntyi entisestään  
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v.2016. Verkostoihin kuuluu lukuisa joukko yhdistyksiä ja järjestöjä sekä muita 
toimijoita Pirkanmaalta, Tampereen seudulta, mutta myös kansalliselta tasolta. 
Verkostojen laajentuessa on ollut mahdollista saada palautetta omasta toimin-
nasta kehittämistyön tueksi. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on antanut myös 
voimaa samansuuntaisten tavoitteiden toteuttamiselle. 

    
  HALLITUS 
 

  Monipuolistuneen toiminnan myötä vuosi 2016 on hallituksessa ja sen päätök- 
  senteossa ollut sisällöltään tapahtumarikas. Sääntömääräiset kevät- ja syys-  
  kokoukset pidettiin Pellervontuvalla, Pellervon katu 9, Tampere. Kevätkokous  
  pidettiin 23.4.2016 ja osallistujia oli 26. Syyskokous pidettiin 26.11.2016 ja  
  osallistujia oli yhteensä 35 henkilöä.    

 
Yhdistyksen hallitus kokoontui 12 kertaa v.2016. Hallituksen jäsenten hallituksen 
kokouksiin osallistumisten yhteenlaskettu määrä oli 82 (Liite: Hallituksen kokouk-
set vuonna 2016). 

 
 LIIKUNTA 
 

  Liikuntaryhmien määrä kasvoi ja monipuolistui, käyntikertojen määrä edelliseen    
  vuoteen verrattuna lisääntyi. Liikuntakäyntejä vuonna 2016 aktiivisen toiminnan   
  aikana kertyi kaikkiaan 5525. Liikkujia oli 530, joista naisia 387 ja miehiä 143.   
  Liikuntakäyntejä syntyi keskimäärin 158 käyntikertaa viikossa aktiivisen toimin- 
  nan aikana.   

 
VIESTINTÄ  
 

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on ryhtynyt harjoittamaan entistä tehos- 
  tetummin viestintä- ja julkaisutoimintaa. Ensimmäinen, yhdistyksen toiminnasta  
  kertova jäsenlehti ilmestyi tammikuussa 2014. Lehti ilmestyy edelleen kaksi ker- 
  taa vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta ja selän hyvinvointiin liittyvistä asioista  
  kerrottiin ja tiedotettiin omalla uusitulla internet – kotisivulla, paikallislehdissä,  
  Tampereen kaupungin Terveystutkan sivuilla, yleisöluennoilla ja teemailloissa, 
  messuilla, liikuntaryhmissä sekä Tampereen Seudun työväenopiston tiedotus- 
  kanavilla. Näkyvyys kansallisella tasolla toteutui Selkäliiton lehdessä ”Hyvä  
  Selkä”, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
 

 Selkätietouden ja oman yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen panostettiin 
 merkittävän paljon. Yleisöluentoja v. 2016 pidettiin kaikkiaan seitsemän ja tee-
 mailtoja yksi. Osallistujamäärä näissä tilaisuuksissa oli kaikkiaan 570 henkilöä.  
  

Muita selkätietoutta lisääviä tapahtumia vuoden aikana oli kaikkiaan 24 ja niihin 
 osallistui yhteensä 765 henkilöä. Selkätietoutta jaettiin ja yhdistyksen toimintaa  
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esiteltiin mm. 20.10.”Tule  kuntoon, seniori” - luennolla Tampereen seudun työ-

 väenopistolla Sampolassa, lukuisissa tilaisuuksissa Tampereen kaupungin palvelu-
 taloilla ja lähitoreilla mm. Liikkuva Tampere- hankkeen yhteydessä ja yhteistyössä 
 Elonpolkuja verkoston kanssa. Tampereen kaupungin järjestämillä itsehoitopäi-
 ville eri puolille kaupunkia osallistuttiin neljä kertaa. Selkäyhdistyksen toimintaa  

käytiin esittelemässä myös Kelan selkäkuntoutusryhmissä Varalan Urheiluopis-
 tolla, samoin useissa eläkeläisten ja omaisjärjestöjen tilaisuuksissa. 

 
JÄSENASIAT 
 

   Seudullinen tuntemus Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen toiminnasta ja selän 
  hyvinvoinnin tärkeydestä kasvoi Pirkanmaalla tehostetun viestinnän ansiosta.   

   Tämä on ollut omiaan lisäämään uusien jäsenien määrää yhdistyksessä. Vuo-  
   sien 2016 – 2017 vaihteessa jäsenten kokonaismäärä oli 635. Naisia yhteensä  
   oli 494 ja miehiä 138, yrityksiä kolme. Hallitus vahvisti vuoden 2016 jäsenmaksuksi   
   22€/henkilö. 
 
  Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen jäsenhankintahaaste ja -kampanja käyn- 
  nistettiin syyskuussa 2016 ja kestää vuoden 2017 toukokuulle. Jäsenhankinta- 
  haasteeseen osallistujat ja ahkerimmat ystäväpiirinsä rekrytoijat palkitaan yhdis- 
  tyksemme kevätkokouksessa 2017. 
 
  Uudet jäsenet tuovat yhdistykseen voimaa, luovat edellytyksiä uudistaa toimintaa 
 sekä antavat tilaisuuden lisätä yhdistyksen vaikututtamismahdollisuuksia. Mitä 
 enemmän on jäseniä, sitä  tehokkaammin voidaan vaikuttaa. Jäsenhankintakam-
 panjan tavoitteena on lisätä yhdistykseen resursseja, mutta tärkeää on myös  
 löytää selkäsairaat ja heidän läheisensä. Haluamme tarjota heille tukea, paikan  
 toimia sekä kannustaa pitämään kunnostaan huolta. Yhdistyksemme on aidosti 
 kiinnostunut jäsentensä mielipiteistä ja haluaa antaa kaikille mahdollisuuden 
 vaikuttamiseen. Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa – ikään, sukupuoleen tai elä-
 män tilanteeseen katsomatta. 

 
YHTEISTYÖ    

  
 Yhteistyötapahtumien määrä järjestöjen, paikallisten terveydenhuollon asian- 
  tuntijoiden ja muiden verkostokumppanien kanssa kasvoi edellisestä vuodesta.  

  Yhteistyötapahtumia vuodelle 2016 kertyi kaikkiaan 53 ja niissä mukana oli 
  1492 osallistujaa. 

 Tampereen Seudun Selkäyhdistys teki yhteistyötä Selkäliiton lisäksi eri tuki- ja  
 liikuntaelinjärjestöjen kanssa, esim. Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Suomen Fysio- 
 terapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Luusto- 
 liitto ry ja Suomen Tule ry. Perinteisesti yhteistyökumppaneita olivat edelleen 
 Reuma- ja AVH- yhdistykset, Diabetes- yhdistys, Elonpolkuja – verkosto sekä  
 Vammais- ja Terveydenhuollon neuvottelukunta VATENK sekä Suomen Vam-
maisurheilu ja -liikunta VAU ry.  
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  Yhteistyö jo aiemmin mainittujen paikallisten terveydenhuollon ja kuntoutuksen  
  asiantuntijoiden kanssa, esim. Tampereen yliopistosairaalan, Hatanpään sai-  
  raalan, terveysasemien, UKK- instituutin ja Selkäliiton kanssa takaa sen, että  
  selkäneuvonta ja selän hyvinvointiin liittyvä tiedon jako tapahtuu vastuullisesti 
  oikeisiin ja tutkittuihin tietoihin perustuen. 
   
 KOULUTUS 
 
  Koulutuksiin osallistumisia v.2016 kertyi yhteensä 10. Koulutustapahtumia oli  
  viisi. Alueelliseen järjestökoulutukseen maaliskuussa Tampereella osallistui seit- 
  semän hallituksen jäsentä: Arvo Autio, Riitta Virenius, Raili Huolman, Orvokki 
   Parkkinen, Marjo Rinne, Pirkko Lahtonen ja Leena Salmela. Fysioterapeutti Hen- 
   na Suvanen osallistui syyskuussa Helsingissä Selkäliiton järjestämään Idea- ja   
   koulutuspäivään miesten liikkumiseen motivoimiseksi (Tosimiehen  selkätreeni).  
   Selkäyhdistyksen puheenjohtaja Arvo Autio osallistui Tampereella Opintokeskus  
   Siviksen 3-osaiseen kolmena päivänä järjestettyyn koulutukseen ” Kehittyvä yhdis- 
   tys - hyvinvoivat toimijat (1op)”. Varapuheenjohtaja Riitta Virenius osallistui saman  
   koulutuksen toiseen osioon ”Yhdistys työnantajana”. 
 

EDUSTUS 
 
 Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat moninaisiin 
 tapahtumiin ja edustustilaisuuksiin vuoden 2016 aikana. Hallituksen asiantuntija-
 jäsen Marjo Rinne toimi edelleen Selkäliiton puheenjohtajana. Varapuheenjohtaja 
 Riitta Virenius toimi VATENKin työvaliokunnan jäsenenä myös koko vuoden. 
 Edustuksellisia osallistumisia esim. Selkäliiton järjestöpäiville ja sääntömääräisiin 
 kevät- ja syyskokouksiin sekä muihin edustustilaisuuksiin yhdistyksemme halli-
 tuksen jäsenille kertyi yhteensä 64. Yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistu-
 misia muodostui 82.  
 
VIRKISTYSTOIMINTA 

 
  Virkistystoimintaan osallistui 296 henkilöä. Tämä henkilömäärä muodostui osal- 
  listumisista yhteen avoimeen pilkkikisaan ja kisan järjestelyihin ja purkuun liit- 
  tyviin tilaisuuksiin, kolmeen teatteriretkeen ja Hauskaan naisten iltaan Liiviliike  
  Pitsissä. Yhdistys järjesti myös historia – ja taideretken Mänttään Serlachius- 
  museoon sekä Lauantaitansseja +55 kerran kuussa Tampereen Reumayhdis- 
  tyksen kanssa.  
 
  
 TALOUS JA HALLINTO 

 
 Yhdistyksen taloudellinen tilanne on ollut tiukka koko vuoden, mistä syystä 
 entistä intensiivisempi toiminnan ja rahatalouden seuranta on ollut tarpeen. 

  Tampereen kaupungilta saatu avustus on ollut merkittävä apu tiukassa ta- 
  loustilanteessa ja se on kokonaisuudessaan kohdennettu suoraan liikunta- 
  ryhmien tukemiseen.   
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  Liikuntaryhmissä osallistujien käyntikertojen määrä edelliseen vuoteen verrat- 
  tuna kasvoi parilla sadalla käynnillä.  Vuonna 2016 saatiin vesiliikunta takaisin  
  täysimääräisesti Tampereen Kalevan uintikeskukseen, missä käyntien määrä  
  lisääntyi. Liikuntaryhmien tarjonta myös monipuolistui, kun loppukeväällä ja syk- 
  syllä saatiin käyntiin uusia selkäjumpparyhmiä.  
 

 
  Tampereen Seudun Selkäyhdistys on vuoden 2016 aikana ollut näkyvillä mo- 
  nin tavoin erilaisissa yhteistyötapahtumissa ja se on myös paikallisella ja seu- 
  dullisella rintamalla tehnyt vierailuja moniin toimipisteisiin, yhdistysten ja järjestö- 
  jen tilaisuuksiin. Näissä se on tehnyt selkätietoutta ja yhdistyksen toimintaa  tun-  
  netuksi. Tällä on osaltaan ollut vaikutusta jäsenmäärän kasvuun ja osallistujien 
  määrän lisääntymiseen liikuntaryhmissä. Nämä seikat ovat vaikuttaneet myön-  
  teisesti taloudelliseen tilanteeseen.   

 
 Arvo Autio jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana v.2016, sen lisäksi hallituksessa 
 toimi kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat ahkerasti osal-
 listuneet erilaisiin yhteistyö- ja verkostotapaamisiin sekä edustuksellisiin tilai- 
 suuksiin.   
 

     
 YHTEENVETO 
 

Vuosi 2016 on ollut sekä taloudellisesti että toiminnallisesti haasteellinen Tam- 
pereen Seudun Selkäyhdistyksen toiminnassa. Lähtökohtaisesti on kuitenkin 
pystytty toteuttamaan jäsenistön etua. Painopiste on säilynyt liikuntaryhmien 
ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tilannetta helpotti, että Tampereen Kalevan 
uintikeskuksen remontti saatiin valmiiksi ja vesivoimisteluryhmät toimintaan koko 
vuoden ajaksi täysimääräisesti. Liikuntaryhmien osallistuja- ja käyntimääriä on 
pystytty lisäämään.  Jäsenmäärä näyttää olevan edelleen kasvussa tehostetun  
viestinnän ansiosta ja lisääntyneen selkätietouden myötä. Toiminta on pysynyt 
vakaana taloudellisesta tiukkuudesta huolimatta. Vuodelle 2016 myönnetty 
Tampereen kaupungin avustus on kokonaisuudessaan kohdennettu suoraan 
liikuntaryhmien tukemiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampereella, X.X.2017 
 
 
Hallitus  


