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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
 
 
 

YLEISTÄ 
 

  Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen tarkoitus on edistää tiedonsaantia selkäongel-
miin, selän hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa, pitää esillä selän hyvinvointia 
edistävän liikunnan merkitystä sekä tarjota selän terveyttä edistävää monipuolista 
liikuntaa. 

 
 Selän terveyttä edistävän tiedon jakamisen ja liikuntatoiminnan avulla ehkäistään sel-
käongelmia, edistetään työelämään kuntoutumista sekä ylläpidetään toimintakykyä. 
Yhdistys tukeutui v. 2017 tiedonvälityksessään ja neuvonnassaan entistä tiiviimpiin 
yhteistyösuhteisiin terveydenhuollon ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Sel-
käliiton osaaminen ja alan tutkimustieto, esim. UKK-instituutilta saatu, oli myös edel-
leen vahvasti mukana. Yhteistyössä Tays:n tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualu-
een, Hatanpään sairaalan ja myös Tampereen kaupungin terveysasemien asiantunti- 
joiden kanssa selkäpotilaita kannustettiin lisäämään omaa fyysistä aktiivisuuttaan ja 
tätä kautta ohjattiin mukaan yhdistyksemme liikuntaryhmiin ja muuhun toimintaan. 
Selkäyhdistyksen pitkäaikaiset koulutetut ohjaajat, fysioterapeutit ja liikunnan ohjaa-
jat, ovat erikoistuneet selkäongelmien hoitoon. Vastavalmistuneet nuoret fysiotera-
peutit ovat tuoneet ohjaukseen ja neuvontaan uusinta alan tietoa. Selkäyhdistys on 
järjestänyt pitempään mukana olleille ohjaajille tarvittaessa tietotaitoa ylläpitävää 
lisäkoulutusta tai avustanut osallistumista koulutukseen, josta on koitunut hyötyä 
liikuntaryhmien ohjauksessa. 
 

  Yhdistyksen toiminnassa vuonna 2017 painottui vahvasti terveyttä edistävä, ohjat- 
  tu liikuntatoiminta. Liikuntaan kannustamisessa on huomioitu selkäongelmien hoi- 
  don ja kuntoutuksen ohella selkäongelmia ehkäisevä toiminta. Selkäliiton vuoden  
  2017 teema ”Tosimiehen selkätreeni” jatkui myös vuonna 2017. Teeman mukaisesti 
  Tampereen Seudun selkäyhdistys on kannustanut ihmisiä, erityisesti miehiä, liikku- 
  maan sekä osallistumaan mukaan paikalliseen yhdistystoimintaan. Miehille tarkoi- 
  tettua Selkätreeniopasta hyödyntämällä olemme tavoittaneet erilaissa tapahtumis- 
  sa kaikenikäisiä miehiä auttaaksemme heitä ehkäisemään selkäkipuja ja hoitamaan 
  selkää liikunnan keinoin. Olemme pyrkineet huomioimaan miesten elintapoja selkä- 
  kivun näkökulmasta ja antamaan sopivia liikuntavinkkejä. Miehille v.2015 perustettu  
  oma liikuntaryhmä ”Äijäjumppa” jatkaa edelleen toimintaansa. Uusia miespuolisia  
  osallistujia liittyi myös Selkäyhdistyksen perustamiin selkäryhmiin vuonna 2017. 
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  Vuoden 2017 aikana liikunnallinen tarjonta monipuolistui entisestään. Edelleen  
  suosituin liikuntamuoto oli vesiliikunta, jota toteutettiin lämminvesivoimisteluna  
  Viola-kodissa ja Kuohun uimahallissa Kangasalla. Muut vesivoimisteluryhmät ko- 
  koontuivat Kalevan uintikeskuksessa. Vuonna 2017 miehille ja naisille perustet- 
  tiin erityisiä selkäryhmiä, jotka toimivat Liisanpuiston koululla keväällä ja Koskiko- 
  tikeskuksessa syksyllä, Hervannassa keväällä ja syksyllä, Tesomalla keväällä ja 
  Koilliskeskuksessa syksyllä. Tules- liikuntaryhmä aloitti toimintansa Kuuselakes-  
  kuksessa syksyllä.  
 
 Kuntosalitoiminta jatkui entiseen malliin Ratinan liikuntasaleilla kahdessa eri liikun- 
 taryhmässä ja vertaisohjausryhmässä Kaukajärven kuntosalilla. Kaukajärven kun-
 tosali oli kevätkaudella remontin vuoksi suljettu. Zumba Gold toimi vielä keväällä 
 Aleksanterin koululla, mutta tilojen siellä tultua suljetuksi, jatkoi syksyllä Peurankal-
 lliolla ja Koskikotikeskuksessa. Keväällä toteutuneeseen Liisanpuiston koulun ja 
 syksyllä toteutuneeseen Tammelakeskuksen Zumba Gold- liikuntaan sisältyi mah-
 dollisuus valita osallistuminen venyttely /rentoutus - ryhmään Zumba- liikunnan 
 jälkeen (Zumba Gold / venyttely –  renoutus- paketti). SelkäPilates jatkui kokovuo-
 tisena Ratinan stadionin liikuntasalilla ja Koilliskeskuksessa käynnistettiin syksyllä 
 Pilateksen alkeis- ja jatkokurssi. 
 
  Kaiken kaikkiaan yhdistyksemme toimintalinjaukset kohdentuvat etenkin terveyten- 
  sä 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   
  elämänkulun aikana”.  

 
  Yhdistyksen toiminta perustuu arvoihin, jotka ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus, oi-  
  kea tieto sekä avoimuus.  Liikunnan ja harrastuksen myötä syntyy ystävyyssuhteita.  
  Samalla, kun fyysinen hyvinvointi kohentuu, paranee myös elämänlaatu. Selkäyhdis-
  tys tarjosi v. 2017 monimuotoista virkistystoimintaa esim. teatteriretkien ja pilkkiki- 
  sojen muodossa. Ihmisläheisyyden periaatetta toteutettiin myös vertaistuen avulla. 
  Vuonna 2017 vertaistuki painottui puhelinpäivystyksen vertaistukeen ja neuvontaan. 
  Yhdistyksessämme toimi kaksi nimettyä vertaistukihenkilöä, Riitta Virenius ja Arvo  
  Autio. 
 

Vastuullisuus yhdistyksen toiminnassa näkyi mm. siten, että neuvonnassa ja tiedon 
jaossa toimme jäsenistöllemme viimeisintä tietoa tekemällä yhteistyötä terveyden-
huollon ja kuntoutuksen asiantuntijoiden, samoin Selkäliiton ja UKK- instituutin osaa-
jien kanssa. Koulutetut ohjaajat liikuntaryhmissä pitivät osaltaan yllä tätä samaa perin-
nettä. Avoimuutta ja ihmisläheisyyttä pyrimme toteuttamaan kuuntelemalla ja toteutta-
malla parhaamme mukaan jäsenistön toiveita, esim. liikunnassa, selkätietouden lisää-
misessä ja virkistystoiminnassa.  
 

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on ryhtynyt harjoittamaan entistä tehos- 
  tetummin viestintä- ja julkaisutoimintaa. Ensimmäinen, yhdistyksen toiminnasta   
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  kertova jäsenlehti ilmestyi tammikuussa 2014. Lehti ilmestyy edelleen kaksi kertaa  
  vuodessa. Juhlavuoden jäsenlehti syksyllä 2017 painettiin A4- koossa, minkä jäl- 
  keen päätettiin jatkossakin toimittaa lehtemme tässä kokoluokassa. Yhdistyksen  
  toiminnasta ja selän hyvinvointiin liittyvistä asioista kerrottiin ja tiedotettiin omalla  
  uusitulla internet – kotisivulla, paikallislehdissä, Tampereen kaupungin Terveys- 
  tutkan sivuilla, Tampereen seudun työväenopiston tiedotuskanavilla, yleisöluen- 
  noilla ja teemaillassa. Yhdistystä ja sen toimintaa esiteltiin Tampereen kaupungin  
  toimipisteissä esim. palvelutaloilla. Vuonna 2017 eläkeläis- ja omaisjärjestöjen  
  aktiivinen kiinnostus Selkäyhdistyksen toimintaan jatkui edelleen. Näkyvyys kan- 
  sallisella tasolla toteutui Selkäliiton lehdessä ”Hyvä Selkä”, joka ilmestyy neljä ke- 
  rtaa vuodessa. 

 
Yhteistyö erilaisissa yhteistyöverkostoissa, missä on mahdollista kertoa yhdistyksen 
toiminnasta ja selän hyvinvointiin liittyvistä asioista, jatkui edelleen vilkkaana v.2017.  
Verkostoihin kuuluu lukuisa joukko yhdistyksiä ja järjestöjä sekä muita toimijoita Pir-
kanmaalta, Tampereen seudulta, mutta myös kansalliselta tasolta. Verkostojen laa- 
jentuessa on ollut mahdollista saada palautetta omasta toiminnasta kehittämistyön 
tueksi. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on antanut myös voimaa samansuuntaisten 
tavoitteiden toteuttamiselle. 

  
Tampereen Seudun Selkäyhdistys 25 vuotta 
 
 Tampereen Seudun Selkäyhdistys on perustettu 24.10.1992, joten v.2017 yhdis- 
 tyksemme täytti 25 vuotta. Juhlavuoden aikana Tampereen Seudun Selkäyhdistys  
 oli varautunut tuomaan korostetusti esiin, miten yhdistyksen ja jokaisen yksilön 
 omaehtoisella toiminnalla ihmisen koko elinkaaren aikana voidaan ehkäistä selkä-
 ongelmia ja tuottaa uutta hyvinvointia selälle. Olimme jäsenistön kanssa luomassa
 unohtumattomia muistoja ja kokemuksia erilaisissa terveyttä edistävissä tempauk- 
 sissa, esim. liikunta- , musiikki- ja kulttuuritapahtumissa. Näissä tilaisuuksissa oli 
 mahdollista toteuttaa yhdistyksen toiminnan tarkoitusta ja sovittuja toimintalinjoja. 
 Liikuntaryhmien ja liikuntakäyntien määrän lisääntyminen sekä jäsenmäärän kasvu 
 viime vuosina kertovat samojen linjausten tuloksista. Näihin tapahtumiin on mahdol-
 lista tutustua tarkemmin toimintakertomuksen liitteessä  ”Toteutuneet tapahtumat 
 jäsenistölle vuonna 2017”.                                           

 
Juhlavuosi huipentui 11.11.2017 pidettyyn juhlapäivään, joka käynnistyi aamupäiväl- 
lä alkaneella Selkäliiton Järjestökoulutuksella Koskipuisto Cumuluksen tiloissa. Illalla 
juhlavieraat saivat osallistua Tampereen kaupungin järjestämälle vastaanotolle Raa-
tihuoneella, missä saimme kuulla Raatihuoneen historiasta ja tutustua sen arvokkaa-
seen taidekokoelmaan. Täältä siirryimme viettämään varsinaista iltajuhlaa lähes sa-
dan henkilön voimin Koskipuisto Cumulukseen. Siellä saimme nauttia maukkaan juh-
laillallisen ja iloita monipuolisesta ohjelmasta. Yhdistyksen puheenjohtaja Arvo Autio 
esitti oman juhlatervehdyksensä, suunnittelupäällikkö Mika Vuori toi Tampereen 
kaupungin tervehdyksen ja varsinaisen juhlapuheen esitti Selkäliiton puheenjohtaja, 
yhdistyksemme asiantuntijajäsen ja hallituksen jäsen Marjo Rinne. Ansiokkaasta  
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työstä yhdistyksessä palkittiin kaikkiaan 11 henkilöä, neljä miestä ja seitsemän naista. 
Musiikki- ja tanssiesitykset ilostuttivat juhlayleisöä virallisen ohjelman lisäksi. Saimme 
kuulla a cappella lauluyhtyeen ”Hyvät naiset ja herrat” esityksiä, samoin Pauliina 
Sirenin laulua Pertti Koivuniemen kitaran säestämänä. Salsa - ryhmä Los Timberok-
sen tanssiesitykset toivat mukanaan liikunnan iloa juhlivalle yleisölle. Juhlaillan juonta- 
jana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Riitta Virenius. Lopuksi juhlaillallisen jälkeen 
yleisö jatkoi iltaa tanssien Rytmiryhmä Volartin tahdittamana. 

   
 
 

  HALLITUS 2017 
 

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjoh-
  taja ja 4 - 12 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.  
  Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa yhden kalenterivuoden jälkeen. 

 
 Hallituksen kokoonpano v. 2017: puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista 
 jäsentä 

 
 Autio Arvo, puheenjohtaja  
       Virenius Riitta, varapuheenjohtaja ja jäsenasiainhoitaja 
 Salmela Leena, sihteeri  
 Lahtonen Pirkko, liikuntavastaava 
 Miettinen Tarja, jäsen 
 Nieminen Ari, jäsen 
 Rinne Marjo, asiantuntijajäsen 
 Salomaa Raija, rahastonhoitaja 
 Suvanen Henna, jäsen 
  
 Yhdistyksen hallitus kokoontui 10 kertaa v.2017. Vuosikokouksia oli kaksi. Hallituk- 
 sen jäsenten hallituksen kokouksiin osallistumisten (vuosikokoukset mukaan lukien) 
 yhteenlaskettu määrä oli 88 (Liite: Hallituksen kokoukset vuonna 2017). 
 
 Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidettiin Pellervontuvalla, Pellervonka- 
 tu 9, Tampere. Kevätkokous pidettiin 6.5.2017 ja osallistujia oli 21. Yhdistys tar- 
 josi osallistujille kahvit. Syyskokous pidettiin 2.12.2017 ja osallistujia oli kaikkiaan  
 28 henkilöä. Yhdistys tarjosi osallistujille joulupuuron ja kahvit. 

 
  

  HALLITUKSEN TYÖRYHMÄT 
 

   HALLITUKSEN TYÖRYHMÄ 
  
   Arvo Autio, puheenjohtaja ja kokoonkutsuja 
   Riitta Virenius, varapuheenjohtaja ja jäsenasiainhoitaja 
   Salmela Leena, sihteeri  

  Nieminen Ari, hallituksen jäsen 
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        LIIKUNTATYÖRYHMÄ 
  
    Lahtonen Pirkko, liikuntavastaava ja kokoonkutsuja 
    Rinne Marjo, asiantuntijajäsen 
    Virenius Riitta, varapuheenjohtaja ja jäsenasiainhoitaja  
    Salomaa Raija, rahastonhoitaja    
    Suvanen Henna, hallituksen jäsen  
 
 
 

 VARSINAINEN TOIMINTA 
  

     LIIKUNTARYHMÄT  
 

  Liikuntaryhmät ovat keskeinen osa yhdistyksen varsinaista toimintaa. Vesiliikunta-  
  ryhmät ovat kaikista liikuntamuodoista suosituimpia. Liikuntaryhmien määrä lisään- 
  tyi ja tarjonta monipuolistui vuoden 2017 aikana. Liikuntakäyntejä vuoden 2017 ai- 
  kana kertyi kaikkiaan 5353, joista naisten osuus 3777 käyntiä (70,6%). Käyntikerto- 
  ja aktiivisen toiminnan aikana kertyi keskimäärin 157 käyntiä / viikko. Liikkujia vuo- 
  den aikana oli kaikkiaan 504, joista naisia 358 (71%). 
 

Vaikka liikuntaryhmien tarjonta monipuolistui ja uusia osallistujia saatiin mukaan, lii- 
kuntakäyntien määrä hiukan väheni edellisvuoteen verrattuna (170). Käyntikertojen  
kokonaismäärä 5353 on kuitenkin aika hyvä tulos. Väheneminen todennäköisesti 
johtui siitä, että joitakin liikuntaryhmiä jouduttiin kesken vuoden siirtämään toiseen 
paikkaan, koska kaupunki sulki liikuntatilojaan. Tälläisia ryhmiä olivat esim. Zumba 
Gold- ryhmät ja kaksi selkäryhmää, jotka muutenkin uusina tulokkaina hakivat vielä 
vakiintuvaa osallistujajoukkoa ja sopivaa kokoontumispaikkaa. 

 
  Vesiliikunta 

 
Syys- ja kevätkaudella 2017 toiminnassa oli kolme lämminvesiryhmää: kaksi kerran 
viikossa Viola - kodissa ja yksi kerran viikossa kokoontuvaa ryhmää Kuohun uima- 
hallissa Kangasalla. Tampereen Kalevan uintikeskuksessa jatkettiin liikuntaa kol-
mella kerran viikossa toimivalla ja kolmella kaksi kertaa viikossa toimivalla vesiliikun--
taryhmällä. Liikuntakäyntejä aktiivisen toiminnan aikana vesiliikunnassa v.2017 kertyi 
kaikkiaan 2921, näistä naisten osuus 2222 käyntiä (76%).  

 
  Kuntosalitoiminta 

 
Syys- ja kevätkaudella 2017 Ratinan liikuntasaleilla toimi kaksi kuntosaliryhmää, 
kerran viikossa kokoontuvat aamupäivä- ja iltaryhmä, viime mainittu lisäsi päivä-
työssä käyvien osallistumismahdollisuutta. Kaukajärven kuntosali oli kevätkau- 
della remontin vuoksi suljettu. Syksyllä ryhmä toimi kerran viikossa vertaisohjaus-
ryhmänä. Liikuntakäyntejä Ratinassa ja Kaukajärvellä kertyi vuoden aikana yhteen- 
sä 650, naisten osuus 322 käyntiä (49,5 %). 
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  Tanssiliikunta ja venyttely / rentoutus 
 
 Zumba ja Zumba Gold ovat tehokkaita ryhmiä, joissa latinalaisrytmit innoittavat  
 liikkumaan. Zumba Gold toimi vielä keväällä kerran viikossa Aleksanterin koulul-
 la, mutta tilojen siellä tultua suljetuksi, jatkoi syksyllä Peurankalliolla ja Koskiko-
 tikeskuksessa. Toinen Zumba Gold- ryhmä kokoontui keväällä kerran viikossa
 Liisanpuiston koululla, mutta jatkoi syksyllä Tammelakeskuksessa.  
  
 Kerran viikossa toteutuneeseen Liisanpuiston koulun ja Tammelakeskuksen Zum-
 ba Gold- liikuntaan sisältyi mahdollisuus valita osallistuminen venyttely /rentou- 
 tus- ryhmään Zumba- liikunnan jälkeen (Zumba Gold / venyttely –  renoutus- 
 paketti). 
 
 Zumba Gold- ryhmät keräsivät yhteensä 438 käyntiä vuoden aikana, naisten osuus
 100%. Venyttely / rentoutus-ryhmään kertyi 229 käyntiä, naisten käynnit 226 (98,7%), 
 miesten kolme. 
 

   Muu liikuntatoiminta 
 

Äijäjumppa- kokeilu käynnistyi Ratinan Stadionin liikuntasalilla syksyllä 2015 ker-
ran viikossa kokoontuvana ryhmänä ja vakiintui koko vuoden jatkuvaksi toiminnak- 
si v.2016 ja 2017. Liikuntakäyntejä kertyi kaikkiaan 363. Toinen uusi liikuntamuoto, 
Selkä- Pilates, jatkoi myös kokovuotisena toimintana Ratinan liikuntasalilla. Koil-
liskeskuksessa käynnistettiin syksyllä SelkäPilates- alkeiskurssi, viisi kertaa, ja  
tämän jatkoksi samassa paikassa SelkäPilates- jatkokurssi, kuusi kertaa. Pilates 
keräsi yhteensä 279 käyntiä vuoden aikana, näistä naisten käyntejä 268 (96%). 
 
Liikuntaryhmätarjonta monipuolistui entisestään, kun valikoimaan saatiin uusia sel-
käryhmiä. Näihin ryhmiin valikoitiin harjoitteita, jotka tutkitun tiedon perusteella on  
havaittu erityisen hyödyllisiksi selän kuntoa hoidettaessa. Selkäsi hyväksi- ryhmä 
kokoontui kerran viikossa keväällä Liisanpuiston koululla ja syksyllä Koskikoti-
keskuksessa. Hervannan Selkäryhmä kokoontui kerran viikossa keväällä ja syk-
syllä Keinupuistokeskuksessa. Toinen Selkäryhmä kokoontui kerran viikossa 
keväällä Tesomalla ja syyskaudella Koilliskeskuksessa. Tules-liikuntaryhmä  
aloitti kokoontumisen kerran viikossa Kuuselakeskuksessa syksyllä. Liikuntakäyn- 
tejä kaikista edellä maintuista ryhmistä vuoden aikana kertyi yhteensä kertyi 473, 
naisten osuus 301 käyntiä (63,6%). 
 
 

SELKÄTIETOUDEN LISÄÄMINEN 
 

 Selkätietoutta jaettiin väestölle mm. ilmaisilla yleisöluennoilla ja teemailtatapah-
 tumassa. Yleisöluennot järjestettiin kaikki yhteistyössä Tampereen Seudun työ-
 väenopiston kanssa Sampolan tiloissa, Sammonkatu 2, Tampere. Teemaillan 
 Selkäyhdistys järjesti Taiqa- keskuksen kanssa, Puutarhakatu 23C, Tampere.  
 Kaj Kunnaksen luento 31.10. ”Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu” järjestet-
 tiin usean eri yhdistyksen yhteistyönä”. Yleisöluennoille ja teemailtaan osallistui  
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 kaikkiaan 752 henkilöä. Yleisöluentoja järjestettiin vuoden aikana seitsemän ja 
 teemailtoja yksi. 

 
Muita selkätietoutta lisäävää tapahtumia vuoden aikana oli kaikkiaan yhdeksän 
ja niihin osallistui yhteensä 539 henkilöä. Selkätietoutta jaettiin ja yhdistyksen toi-

 mintaa esiteltiin edellä mainittujen yleisöluentojen ja teemaillan lisäksi esim. 18.10. 
 ”Tule kuntoon, seniori” - luennolla Tampereen seudun työväenopistolla Sampolas-
 sa. Tämän tilaisuuden järjesti Suomen Tule ry yhteistyössä Suomen Fysioterapia-  

ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n, Huoltoliitto ry:n, Invalidiliitto ry:n, Selkäliitto ry:n, 
 Suomen Luustoliitto ry:n ja Suomen Nivelyhdistys ry:n kanssa Ray:n tuella. Sel- 

käyhdistyksemme osallistui myös Sampolassa pidettyyn yleisöluentotilaisuuteen 
 ”Terveyttä liikkumalla 2017”, missä saimme esitellä omaa toimintaamme. Pääluen-
 noitsijana tilaisuudessa toimi Jaana Suni, tutkimus- ja kehittämispäällikkö UKK-ins-
 tituutista. 

 
Edelleen selkätietoutta ja yhdistyksen toimintaa esiteltiin vuoden aikana lukuisis- 
sa tilaisuuksissa Tampereen kaupungin toimipisteissä, palvelutaloilla ja lähitoreil- 
la mm. Liikkuva Tampere- hankkeen yhteydessä ja yhteistyössä Elonpolkuja 

 verkoston kanssa. Selkäyhdistys osallistui myös Tampereen kaupungin järjestä- 
mään omahoitotapahtumaan.    
 

 
  YLEISÖLUENNOT JA TEEMAILTA 

     
   19.1.2017 Yleisöluento: Akuutti vs. krooninen tule- kipu lääkehoidon  näkökul-  
   masta klo 18-19.  Sampola, Sammonkatu 2, Tampere. Asiantuntijana Minna Ståhl, 
   LT Fysiatrian erikoislääkäri Hatanpään sairaala, fysiatrian pkl, lisäksi TAYS/ lasten   
   kipupoliklinikka ja Fysiatrinen osaamiskeskus Prima. Selkäyhdistyksen esittely pu- 

   heenjohtaja Arvo Autio, varapuheenjohtaja Riitta Virenius ja sihteeri Leena Salmela. 
      
   16.2.2017 Yleisöluento: Kipu ja kivun kanssa liikkuminen klo 18-19. Sampola,  
   Sammonkatu 2, Tampere. Asiantuntijana Petteri Salonen, fysioterapeutti, manipula- 
   tiivinen fysioterapeutti / Fysiatrinen osaamiskeskus Prima. Selkäyhdistyksen esitte- 
   ly puheenjohtaja Arvo Autio, varapuheenjohtaja Riitta Virenius ja sihteeri Leena Sal- 
   mela. 
 
  23.3.2017 Yleisöluento: Lihaskalvojen merkitys selän kiputiloissa ja kalvojen            
  hoito kinesioteippauksella klo 18-19. Sampola, Sammonkatu 2, Tampere. Asian- 
  tuntijana Marko Panu, Osteopaatti AMK ja urheiluhieroja. Selkäyhdistyksen esittely  
  puheenjohtaja Arvo Autio, varapuheenjohtaja Riitta Virenius ja sihteeri Leena Sal- 
  mela. 
    
  20.4.2017 Yleisöluento: Omat työkalut kivunhallintaan klo 18-19. Sampola, Sam-          
  monkatu 2, Tampere. Asiantuntijana Heidi Haromo, Kipufysioterapeutti, AMK, cert  
   MDT, Pirkanmaan Erikoiskuntoutus. Osaamisalueena kipukuntoutus ja rankaperäi- 
   set ongelmat. Selkäyhdistyksen esittely puheenjohtaja Arvo Autio, varapuheenjohta- 
   ja Riitta Virenius ja sihteeri Leena Salmela. 
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  20.9.2017 Teemailta: Jäsenkorjauksesta LPG hoitoon, klo 18:00 – 20:00, Taiqa  
  Keskus, Puutarhakatu 23 C, Tampere. Fysioterapiahoito LPG –imurullausteknolo-
  giaa hyödyntäen. Hoidosta apu esimerkiksi lihasjäykkyyksien ja kiputilojen hoitoon.  
  Asiantuntijana Katja Korpi, Fysioterapeutti. Jäsenkorjaus hoitomuodon esittely,  
  asiantuntijana Saana Monthan, Kalevalainen jäsenkorjaaja. Käsillä annettava jäsen- 
  korjaus on kansanparannuksen yleisin muoto. 

 
  21.9.2017 Yleisöluento: Iskiaskipu ja sen hoitaminen klo 18-19. Sampola, Sam- 
   monkatu 2, Tampere. Asiantuntijana Maria Sihvola, Selkäneuvonnan koordinaattori  
  Selkäliitto, TtM ja ft. Selkäyhdistyksen esittely puheenjohtaja Arvo Autio ja varapu- 
  heenjohtaja Riitta Virenius.  
     
   26.10.2017 Yleisöluento: Kuntoutumisen tavoitteena hyvä elämänlaatu.  
   Sampola, Sammonkatu 2, Tampere. Asiantuntijana Tarja Virkkunen, Fysiatrian  
   erikoislääkäri, TAYS. Selkäyhdistyksen esittely puheenjohtaja Arvo Autio, vara- 
   puheenjohtaja Riitta Virenius ja sihteeri Leena Salmela. 
 
   31.10.2017 Yleisöluento: Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu klo18-19.   
   Tampereen seudun työväenopisto, Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampe- 
   re. Luennoitsijana toimittaja Kaj Kunnas. Yhteistyössä Tampereen Seudun Selkä- 
   yhdistys ry, Tampereen Diabetes-yhdistys ry, Tampereen Sydänyhdistys ry, Pir- 
   kanmaan AVH-yhdistys ry, Pirkka-Hämeen Psoriasisyhdistys ry ja Tampereen    
   työväenopisto. Selkäyhdistyksen esittely puheenjohtaja Arvo Autio, varapuheen- 
   johtaja Riitta Virenius ja sihteeri Leena Salmela. 
 

 
 MUUT SELKÄTIETOUTTA LISÄÄVÄT TAPAHTUMAT 
 

   3.4.2017 Selkäyhdistyksen esittely klo 12 - 14 ,  Amurin TeonTupa ry, Satakun-    
   nankatu 38, Tampere. Amurin Teon Tupa ry:n tavoitteena on edistää ikääntynei- 
   den ja omaishoitajien kotona asumista tarjoamalla monipuolista toimintaa ja laa- 
   dukkaita palveluita. Asiakkaita mukana 16 ja henkilökuntaa neljä henkilöä. Vara- 
   puheenjohtaja Riitta Virenius esitteli yhdistystä. 
     
   24.4.2017 Yhdistysten esittelytilaisuus klo 10 - 13. Pispan palvelukeskus, Simo-   
   lankatu 4, Tampere. Asiakkaiden toivomuksesta tietoa erilaisista niveliin liittyvistä  
   ongelmista ja niiden kanssa elämisestä, liikunnasta, ravitsemuksesta, särystä ym.   
   Selkätietoutta jakamassa oli varapuheenjohtaja Riitta Virenius. 
 
   25.4.2017 Omahoitotapahtuma klo 11-13, Tammelakeskus Itsenäisyydenkatu  
   21 B, Tampere. Yhdistysten esittäytyminen, Selkätietoutta jakamassa olivat vara- 
   puheenjohtaja Riitta Virenius ja sihteeri Leena Salmela. 
 
   26.4.2017 Tapahtumapäivä Pappilanpuiston palvelukeskuksessa  klo 10-13,  
   Kourutaltankatu 2, Tampere. Selkätietoutta jakamassa varapuheenjohtaja Riitta  
   Virenius. 
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   16.5.2017 Luento liikunnan vaikutuksesta selän hyvinvointiin ja kivun hallin-  
   taan klo 14.00 -15.30.  Väinölänkatu 15, Tampere, Pirkanmaan omaishoitajat ry.  
   Luennoitsijana sihteeri Leena Salmela. 
     
   14.6.2017 Selkäyhdistyksen esittely klo 10 - 13, Luhtaanranta, Tampereen seu- 
   rakuntayhtymä,  Luhtaanrannantie 62, Tampere. Yhdistystä oli esittelemässä  va- 
   rapuheenjohtaja Riitta  Virenius.  
 
   12.9.2017 Puheenvuoro ja Selkäyhdistyksen toiminnan esittely yleisöluento- 
   tilaisuudessa Terveyttä liikkumalla  2017 klo  18.00 – 19.30,  Sampola, Sam- 

  monkatu 2, Tampere. Luennoitsijana  Jaana Suni, tutkimus- ja kehittämispääl- 
   likkö, UKK-instituutti. Tampereen Seudun Selkäyhdistystä esittelemässä varapu- 
   heenjohtaja Riitta Virenius. Yhteistyössä Tampereen seudun työväenopisto, UKK- 
   instituutti ja Ahjola.   
     
   18.10.2017 Selkäyhdistyksen esittely yleisöluentotilaisuudessa TULE kun- 
   toon, seniori! klo 18-19.Tampereen seudun työväenopisto, Sampolan auditorio,  
   Sammonkatu 2, Tampere. Luennoitsija: Jouni Viinamäki. Luennoilla käsitellään tu- 
   ki- ja liikuntaelinten ongelmia, kuten selkä- ja nivelvaivoja sekä osteoporoosia  
   ikääntyvien ja ikääntyneiden tarpeet huomioiden. Järjestäjinä FYSI ry, Huoltoliitto  
   ry, Invalidiliitto ry, Selkäliitto ry, Suomen Luustoliitto ry,  Suomen Nivelyhdistys ry,  
   Suomen Sjögrenin Syndrooma-yhdistys ry:n jäsenyhdistyksien kanssa. Selkäyh- 
   distyksen esittely varapuheenjohtaja Riitta Virenius. 
 
   26.10.2017 Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen toiminnan esittely – Selän  
   hyvinvointi klo 11.30 – 13.00. Liikekatu 3, Koilliskeskus, Tampere. Selkäyhdistyk- 
   sen esittely ja selän hyvinvointi- luento sihteeri Leena Salmela. 
    
  
 
 TIEDOTUSTOIMINTA JA MARKKINOINTI 
 
         Selkätietouteen ja Selkäyhdistyksen toimintaan liittyvää viestintää ja markkikinoin- 
    tia toteutettiin järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti sovittujen määrä rahojen puit- 
    teissa. Seudullinen tuntemus Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen toiminnasta  
    kasvoi koko Pirkanmaalla. Tämä näkyi esim. siten, että yhä useammin yhdistys- 
    tämme kutsuttiin mukaan erilaisiin yhteisiin hankkeisiin, samoin kertomaan selän  
    hyvinvointiin liittyvistä asioista ja yhdistyksen toiminnasta. 
 
   Ajankohtaisia Selkäyhdistyksen toimintaan liittyviä asioita tiedotettiin entiseen ta- 
   paan yhdistyksen omilla kotisivuilla www.tamselka.fi.  Kotisivut uusittiin entistä  
   modernimpaan ja sisällöltään entistä olennaisempia asioita tiedottavaan muotoon 

  vuoden 2017 lopulla.  Jäsenlehti ilmestyy edelleen kaksi kertaa vuodessa. Siinä  
   on mahdollista julkaista yhdistyksen ajankohtaisimpia uutisia, tapahtumia sekä  
   myös selän hyvinvointia käsitteleviä asiantuntija-artikkeleita. Oma lehti mahdollis- 
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   taa yhdistyksen hallituksen jäsenten ja tarvittaessa myös muiden yhdistyksen toi- 

  minnassa aktiivisesti toimivien henkilöiden esittelyn koko jäsenistölle. 25-vuotis- 
  juhlalehti julkaistiin A4- koossa. Tämän jälkeen hallitus päätti, että muutkin Jäsen- 
  lehden numerot julkaistaan edellä mainitussa koossa värejä käyttäen.  

 
   Paikallislehdissä Aamulehdessä, Tamperelaisessa, tarpeen mukaan myös muis- 

  sa lehdissä on ilmoiteltu Selkäyhdistyksen asioista ja liikuntatapahtumista. Paikal- 
  linen näkyvyys toteutuu edelleen myös Tampereen kaupungin terveystutkan si- 
  vuilla, yleisöluennoista ilmoitetaan myös Tampereen seudun työväenopiston tie-  

   dotuskanavilla. Tiedottaminen kansallisella tasolla Selkäliiton jäsenlehdessä  
   ”Hyvä Selkä” jatkui tiiviinä entiseen tapaan. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodes- 
   sa. 

 
 Tampereen Seudun Selkäyhdistystä ja sen toimintaa esiteltiin yhteistyötapah-

 tumissa, yleisöluennoilla, teemaillassa, messuilla ja liikuntaryhmissä. Selän hy-
 vinvointiin liittyvien asioiden ja Selkäyhdistyksen esittely toteutui yhä useammin 
 Tampereen kaupungin ja Tampereen seudun toimipisteissä, mm. palvelutaloilla,  

 eläkeläis- ja omaisjärjestöjen tapahtumissa. Edelleen Selkäyhdistys osallistui eri-
 laisiin tapahtumiin yhteistyössä yhdistysten, järjestöjen, Tampereen kaupungin  

 sekä terveydenhuollon, kuntoutuksen ja sosiaalitoimen asiantuntijoiden kanssa.   
 
   Erilaisia tiedotus- ja markkinointivälineitä käytettiin tilanteen mukaan, esim. mo- 
   nenlaiset tiedotteet ja monisteet, roll up- ja seinäjulisteet sekä selän hyvinvoin- 
   nista ja Selkäyhdistyksen toiminnasta kertova power point- esitys. 
 
 
 JÄSENASIAT  

 
    Yhdistyksemme oli näkyvästi esillä vuoden aikana lukuisia kertoja eri tapahtumis-  
    sa ja yhdistyksen asioista tiedotettiin monin tavoin paikallisten viestintävälineiden  
   kautta, samoin myös kansallisella tasolla. Seudullinen tuntemus Tampereen Seu- 
   dun Selkäyhdistyksen toiminnasta ja selän hyvinvoinnin tärkeydestä kasvoi Pirkan- 

  maalla. Tällä on ollut oma vaikutuksensa myös yhdistyksen jäsenmäärään. Vuo- 
   sien 2017 – 2018 vaihteessa jäsenten kokonaismäärä oli 613, joista yrityksiä kolme. 

  Naisia oli yhteensä 477, miehiä 133.  Hallitus vahvisti vuoden 2017 jäsenmaksuksi  
  22€/henkilö. 

 
  Uudet jäsenet tuovat yhdistykseen voimaa, luovat edellytyksiä uudistaa toimintaa 
  sekä antavat tilaisuuden lisätä yhdistyksen vaikuttamismahdollisuuksia. Mitä enem- 
  män on jäseniä, sitä tehokkaammin voidaan vaikuttaa. Jäsenhankinnan tavoittee- 
  na 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. Selkäliitto te- 
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  ki loppuvuonna 2017 jäsenkyselyn ja toimitti tiedot myös jäsenyhdistyksille. Tampe- 
  reen seudun Selkäyhdistys sai pääosin hyvää palautetta. Jäseneksi voi liittyä kuka  
  tahansa – ikään, sukupuoleen tai elämän tilanteeseen katsomatta. 

   
    
   YHTEISTYÖHÖN JA YHTEISTYÖTAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 
 
     Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen vakiintuneisiin perinteisiin kuuluu, että kes- 
      kuudessamme arvostetaan ja tehdään monimuotoista yhteistyötä, luodaan kump-  
     panuuksia ja verkostoja. Erilaisten yhteistyöverkostojen olemassaolo on tullut entis- 
     tä tärkeämmäksi yhdistyksen näkyvyyden edistämisessä ja eri tahojen yhteisten  

    tavoitteiden saavuttamisessa. Yhdistyksemme olikin jälleen näkyvästi esillä vuoden  
    aikana useissa yhteistapahtumissa, samoin esim. Tampereen kaupungin järjestä- 
    missä tilaisuuksissa suunnittelemassa erilaisia hankkeita. 

 
 Tampereen Seudun Selkäyhdistys teki yhteistyötä Selkäliiton lisäksi eri tuki- ja lii-

kuntaelinjärjestöjen kanssa, esim. Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, Suomen Fysiotera-
pia- ja kuntoutusyritykset  Fysi ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Luustoliitto  

 ry ja Suomen Tule ry. Perinteisesti yhteistyökumppaneita olivat edelleen UKK –  
 insituutti, Reuma- ja AVH- yhdistykset, Diabetes- yhdistys, Kuuloliitto, näkövam- 
 maiset, Elonpolkuja – verkosto sekä Vammais- ja Terveydenhuollon neuvottelu- 
 kunta VATENK sekä Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. 

 
  Yhteistyö jo aiemmin mainittujen paikallisten terveydenhuollon ja kuntoutuksen  
  asiantuntijoiden kanssa, esim. Tampereen yliopistosairaalan, Hatanpään sairaa- 
  lan, terveysasemien, UKK- instituutin sekä Selkäliiton kanssa takaa sen, että  
  selkäneuvonta ja selän hyvinvointiin liittyvä tiedon jako tapahtuu vastuullisesti 
  oikeisiin ja tutkittuihin tietoihin perustuen.  
 
  Yhteistyötapahtumia vuodelle 2017 kertyi kaikkiaan 12 ja niissä mukana oli 
  738 osallistujaa. 
 
 
 YHTEISTYÖTAPAHTUMAT 
 
  7.2.2017 Iloa vapaaehtoistoiminnasta-  tapahtuma klo 16 – 18.30 Työväen                 
   museo Werstaalla, Väinö linnan aukio 8, Finlayson, Tampere. Selkäyhdistystä  
   esittelemässä olivat puheenjohtaja Arvo Autio, varapuheenjohtaja Riitta Virenius  
   ja sihteeri Leena Salmela. Tapahtumassa kerrottiin vapaaehtoistoiminnan mah- 
   dollisuuksista Tampereella. 
 
   1.3.2017 Yhdistystapaaminen klo 14 – 15.45. Tammelakeskus, 2.krs.neuvot-  
   teluhuone Itsenäisyydenkatu 21B, 33500 Tampere. Mukana Leena Valkeeniemi – 
   Metsävainio, th /Tammelan terveysasema, Elisa Saarinen, sh /Tipotien terveys- 
   asema, Katja Metsävainio, puheenjohtaja/ Tampereen Reumayhdistys, Leena  
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   Heinonen, päihdetyön ohjaaja / kumppanuustalo Artteli, Mira Silvasti, sh-opiske- 
   lija, Leena Salmela, sihteeri / Tampereen Seudun Selkäyhdistys. 
    
   5.4.2017 Hyvän Olon Hippalot klo 10–14 Lielahden palvelukeskuksessa, Tei- 
  vaankatu 1, 2. kerros, Tampere. Hyvää oloa ja painavaa asiaa ikäihmisten  koko- 
  naishyvinvoinnista ja pitkäaikaissairauden kanssa elämisestä. Selkäyhdistystä  
  esittelemässä puheenjohtaja Arvo Autio ja varapuheenjohtaja Riitta Virenius. 
 
  20.4.2017 Järjestöt Taysin kehittämiskumppaneina klo15-17. PSHP kutsui  
  järjestöjä Taysin kehittämiskumppaneina innovointi-tapahtumaan. Innovointi- 
  iltapäivässä jatkettiin yhteistyön rakentamista, pääteemana oli vertaistuen mer- 
  kitys erikoissairaanhoidossa. Selkäyhdistyksestä mukana oli varapuheenjohtaja  
  Riitta Virenius.   
 
   9.5.2017 Perinteinen potilas- ja vammaisjärjestötilaisuus kello 16.30 - 18.30.  
   Finn-Medi 5, iso kokoushuone, osoite: Biokatu 12, Tampere. Järjestäjä PSHP.   
   Selkäyhdistyksestä mukana puheenjohtaja Arvo Autio, varapuheenjohtaja Riitta  
   Virenius ja liikuntavastaava Pirkko Lahtonen. 
   
   10.5.2017 Unelmien liikuntapäivä Sorsapuistossa klo 13-15. Tampereen Seu- 
   dun Selkäyhdistys yhteistyössä AVH-yhdistyksen,  Sydänyhdistyksen ja Diabetes- 
   yhdistyksen kanssa. Tampereen Seudun Selkäyhdistystä esittelemässä varapu- 
   heenjohtaja Riitta Virenius, sihteeri Leena Salmela, hallituksen jäsen Ari Nieminen  
   sekä puheenjohtaja Arvo Autio. Selkäyhdistyksellä oli oma liikuntapiste. 
 
   5.6.2017 Astu Suveen & Kotitori-päivä klo 10.00 – 14.30.  Laikunlava, vanhan  
   kirjastotalon puisto ja vanha kirkko, Puutarhakatu 1, Tampere.  Selkäyhdistykses- 
   tä mukana puheenjohtaja Arvo autio, varapuheenjohtaja Riitta Virenius ja sihteeri  
   Leena Salmela. 
 
   13.8.2017 Hämeenpuiston Puistofiesta klo 11.00–16.00, Hämeenpuisto, Tam- 
   pere. Koko perheen tapahtuma. Mukana  kaupungin, yritysten ja yhdistysten toi- 
   mipisteitä, jotka tuottivat osallistujille erilaisia toiminnallisia elämyksiä ja kokemuk- 
   sia. Harrastetori mukana tapahtumassa. Mukana puheenjohtaja Arvo Autio, vara- 
   puheenjohtaja Riitta Virenius ja sihteeri Leena Salmela. 
 
   12.9.2017 VATENKin työvaliokunnalle sovittu tapaaminen apulaispormesta- 
   ri Johanna Loukaskorven kanssa 12.9.2017 klo 13 - 14 Tampereen kaupun- 
   gin virastotalolla Aleksis Kivenkatu 14-16 C, 6. kerros, Orvokki kabinetti. Aihee- 
   na vapaaehtoistyötä tekevien terveys- ja potilasjärjestöjen toiminta-avustusten   
   leikkauksia vastustava kirjelmä uudelle pormestarille ja kaupungin muille päättä- 
   ville tahoille. Varapuheenjohtaja Riitta Virenius osallistui kokoukseen, muita jär-  
   jestöjen edustajia VATENKIN työvaliokunnasta kuusi. Kirjelmän olivat laatineet   
   Selkäyhdistyksen varapuheenjohtaja Riitta Virenius ja asiantuntijajäsen Marjo  
   Rinne. 
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   4.10.2017 Kohti Itsenäistä vanhuutta-seminaari klo 13-15 Sampolassa, Sam-   
   monkatu 2, Tampere. Kyseessä vanhusten viikolla järjestettävä Elonpolkujen se- 
   minaari, joka tänä vuonna oli osana valtakunnallista ikäihmisten Armas-festivaa- 
   lia. Klo 12 - 13 Elonpolkuja -verkoston esittelypisteet Sampolan aulassa ja klo 13 
   -15 seminaarin alustukset ja yleisökeskustelu juhlasalissa. Selkäyhdistystä esit-  
   telemässä puheenjohtaja Arvo Autio, varapuheenjohtaja Riitta Virenius ja sihteeri   
   Leena Salmela. 
 
   12.10.2017 Järjestöt muutoksessa - nousetko junaan vai jäätkö asemalle?  
   klo 9 - 16.  Seminaari kolmannen sektorin hyvinvointialan toimijoille Työväenmu- 
   seo Werstaalla. Väinö Linnan aukio 8, Tampere. Selkäyhdistyksestä mukana     
   varapuheenjohtaja Riitta Virenius 
     
  5.12.2017 Tampereen kaupungin  järjestämä toiminta-avustusten hakuinfo  
   klo 13-15.Virastotalon valtuustosali, Aleksis Kiven katu 14 - 16 C, Tampere.    
   Selkäyhdistyksestä osallistui sihteeri Leena Salmela. 
 
 
 KOULUTUS 
 
   21.4.2017 Selkäliiton Yhdistyskoulutus klo 9.30-16.15. Hotelli Presidentti, Ete-   
   läinen Rautatiekatu 4, Helsinki. Koulutuspäivän teemana oli viestintä ja sen tavoit- 
   teena oli antaa lisätietoa ja valmiuksia erityisesti verkkoviestintään ja sen kehittä- 
   miseen . Mukana Selkäyhdistyksestä oli varapuheenjohtaja Riitta Virenius. 
 
   11.11.2017 Selkäliiton Järjestöpäivät klo 11.15 alkaen. Hotelli Cumulus Tampe- 
   re, Koskikatu 5, Tampere. Päivään osallistuivat Selkäliiton puheenjohtaja, Selkä-  
   yhdistyksen asiantuntijajäsen Marjo Rinne, Selkäyhdistyksen puheenjohtaja Arvo  
   Autio, varapuheenjohtaja Riitta Virenius, rahastonhoitaja Raija Salomaa ja sihteeri  
   Leena Salmela. 
 
    
  HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMISET / EDUSTUS      
 
     Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat moninaisiin  

    tapahtumiin ja edustustilaisuuksiin vuoden 2017 aikana. Mukana oltiin eri tilaisuuk- 
    sissa kaikkiaan 55 kertaa ja jos tähän lisätään vielä osallistumiset oman yhdistyk- 

     sen hallituksen kokouksiin (88), osallistumisten summaksi saadaan 143.  

    
   25.1.2017 Järjestöedustamon 1. kokous. Keskusvirastotalo 5. krs, Aleksis Kiven 
   katu 14-16C, Tampere. Selkäyhdistyksen varapuheenjohtaja, järjestöedustamon  
   varajäsen Riitta Virenius oli kokouksessa mukana. 
 
   6.4.2017 Feel Good, Feel Safe –messutapahtuma klo 10- 14. TAMK 6.- 7.4.2017  
   Kuntokatu 3, Y-kampus. Tapahtuma oli avoinna opiskelijoille, opettajille, muulle   
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   TAMKin henkilökunnalle ja vierailijoille. Tapahtuman tarkoituksena on kannustaa  
   turvallisuuteen jokapäiväisessä elämässä sekä huolehtimaan omasta terveydestä  
   ja hyvinvoinnista. Kyseessä messujen kaltainen tapahtuma, joka koostuu eri mes- 
   supisteistä. Mukana yhdistyksestä puheenjohtaja Arvo Autio, varapuheenjohtaja  
   Riitta Virenius ja sihteeri Leena Salmela. 
 
   8.4.2017 Kangasalan hyvinvointi- ja kulttuuritori klo 10–14. Tampereen   
   Seudun Selkäyhdistystä esittelemässä varapuheenjohtaja Riitta Virenius ja sih- 
   teeri Leena Salmela. 
 
   22.4.2017 Selkäliiton järjestöpäivä ja kevätkokous klo 9.30 - 16.00 Sokos  
   Hotel Presidentissä, Mannerheimintie 9, Helsinki. Selkäyhdistyksestä mukana   
   varapuheenjohtaja Riitta Virenius ja liikuntavastaava Pirkko Lahtonen. 
 
   27.4.2017 VATENKin sääntömääräinen kevätkokous klo 16.00 – 19.00. Tam- 
   pereen kaupungin valtuustosali, Aleksis Kiven katu 14 - 16 C. Keskusvirastota- 
   lo, Tampere. Varapuheenjohtaja Riitta Virenius osallistui kokoukseen. 
 
   18.5.2017 Tampereen Reumayhdistyken 70- vuotisvastaanotto klo 18 - 20.  
   Tampereen Raatihuone, Keskustori 10, Tampere. Puheenjohtaja Arvo Autio ja  
   varapuheenjohtaja Riitta Virenius kävivät vastaanotolla onnittelemassa Reuma-  
   yhdistystä. Osallistujia 120. 
 
   19.6.2017 VATENK:n työvaliokunnan kokous klo 13.00 -15.00. Pellervonkatu  
   9 , kokoustila, Tampere. Sovittiin mm. lähettää vammaisjärjestöjen ja muiden va-  
   paaehtoistyötä tekevien terveys- ja potilasjärjestöjen toiminta-avustusten leikkauk- 
   sia vastustava kirjelmä uudelle pormestarille ja kaupungin muille päättäville tahoille.  
   Päätettiin pyrkiä mahdollisimman pian sopimaan työvaliokunnalle tapaaminen apu- 
   laispormestari Johanna Loukaskorven kanssa. Varapuheenjohtaja Riitta Virenius  
   osallistui kokoukseen, osallistujia yhteensä kahdeksan. 

 
  5.8.2017 Tampereen Seudun Invalidit ry:n 80-vuotisjuhlat klo 14 -17. Aitoran- 
  ta, Hirviniementie 375, Tampere. Juhlallisuuksiin Tampereen Seudun Selkäyhdis- 
  tykestä osallistuivat liikuntavastaava Pirkko Lahtonen ja hallituksen jäsen Ari Nie- 
  minen. Tilaisuuden vetäjänä oli varapuheenjohtaja Riitta Virenius. Tilaisuuteen   
  osallistui 80 henkilöä. 

 
   14.10.2017 Polioinvalidit ry Tampereen osasto täytti 60 vuotta 14.10. Päivä- 
   juhla vietettiin klo 13 - 15.30 osoitteessa Sokos hotelli Ratapihankatu 43, Tampere.  
   Selkäyhdistyksen edustajana varapuheenjohtaja Riitta Virenius, muita juhlijoita oli  
   120 henkeä. 
 
  16.10.2017 Seuraparlamentin erityisliikunnan avustusta Tampereen kaupun- 
  gilta saaneiden järjestöedustajien nimeämiskokous klo 16.30 - 18.30, Peller- 
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  vonkatu 9, Tampere. Kokouksen kokoonkutsujana VATENKin työvaliokunta. Selkä- 
  yhdistystä edusti varapuheenjohtaja Riitta Virenius. 
 
   27.10.2017 Pohjois-Karjalan Selkäyhdistyksen 25-vuotisjuhla klo 18 - 22. So- 
   kos- hotelli, Kimmel Sirkkala-Sali, Itäranta 1, Joensuu. Tampereen Seudun Selkä-  
   yhdistyksen asiantuntijajäsen ja Selkäliiton puheenjohtaja Marjo Rinne piti tilaisuu- 
   dessa juhlapuheen. Paitsi että hän edusti Selkäliittoa, hän myös toi tervehdyksen   
   Tampereen Seudun Selkäyhdistykseltä ja edusti yhdistystä. 
 
   31.10.2017 Feel Good, Feel Safe -tapahtuma (31.10.-1.11.) klo 10-14. Tampe- 
   reen ammattikorkeakoulun pääkampus, Kuntokatu 3, Tampere. Tapahtuman tarkoi- 
   tuksena on kannustaa turvallisuuteen jokapäiväisessä elämässä sekä huolehtimaan  
   omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Tapahtuma on avoinna opiskelijoille,    
   opettajille, muulle TAMKin henkilökunnalle ja vierailijoille. Mukana puheenjohtaja 
   Arvo Autio ja sihteeri Leena Salmela. 
 
   11.11.2017 Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen 25-vuotisjuhlavastaanotto  
   klo 17.30 - 18.15 Tampereen Raatihuoneella, Keskustori 10, Tampere . Selkäyhdis- 
   tyksen hallituksesta mukana seitsemän henkilöä. 
 
   11.11.2017 Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen 25 – vuotisjuhla klo 19 – 21,     
   Cumulus Hotelli, Kokoustila Virta, Koskikatu 5, Tampere. Selkäyhdistyksen hallituk- 
   sesta mukana seitsemän henkilöä. 
  
   12.11.2017 Selkäliiton syyskokous klo 10.30 alkaen. Hotelli Cumulus Tampere,  
   Koskikatu 5, Tampere. Syyskokouksessa mukana olivat Selkäliiton puheenjohtaja,  
   Selkäyhdistyksen asiantuntijajäsen Marjo Rinne, Selkäyhdistyksen puheenjohtaja   
   Arvo Autio ja varapuheenjohtaja Riitta Virenius. 
 
   16.11.2017 VATENKin sääntömääräinen syyskokous klo 16.00 - 19.00 Tampe- 
   reen kaupungin valtuustosali, Aleksis Kiven katu 14 - 16 C. Keskusvirastotalo, Tam- 
   pere. Varapuheenjohtaja Riitta Virenius osallistui kokoukseen. 
 
  22.11.2017 Osallisuuden kehittämisen ideariihi - työpaja vanhusneuvoston  
  sekä vammaisneuvoston jäsenille klo 17-18. Kokoustilassa Stenvall, Monitoimi- 
  talo 13, Tampere. Työpaja toimi tukena Tampereen ammattikorkeakoulun opiske-  
  lijaryhmälle, joka laatii Tampereen kaupungille projektityön osallisuuden kehittämi- 

  seksi. Selkäyhdistyksestä mukana varapuheenjohtaja Riitta Virenius. 
 
   29.11.2017 Kansainvälisen vammaistenpäivän juhlaseminaari klo 13.30 –  
   16.30. Tampereen keskusvirastotalo, valtuustosalisi, Aleksis Kiven katu 14 - 16  
   5krs. Tampereen Seudun Selkäyhdistystä edusti varapuheenjohtaja Riitta Virenius. 
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   2.12.2017 Kanta-Hämeen Selkäyhdistys ry 25 vuotta klo 16.30 alkaen. Suomen 
   Kasarmin Upseerikerho, Vuorikatu 26, Hämeenlinna. Tampereen Seudun Selkäyh- 
   distyksen asiantuntijajäsen ja Selkäliiton puheenjohtaja Marjo Rinne piti tilaisuudes-  
   dessa juhlapuheen. Paitsi että hän edusti Selkäliittoa, hän myös toi tervehdyksen   
   Tampereen Seudun Selkäyhdistykseltä ja edusti yhdistystä. 
 
  9.12.2017 Aamulehden joulumyyjäiset klo 11-15 Sorsapuistosalissa Tampere- 
  talostalossa, Yliopistonkatu 55, Tampere. Selkäyhdistyksestä mukana varapuheen- 
  johtaja Riitta Virenius ja puheenjohtaja Arvo Autio. 
 
  12.12.2017 Järjestöedustamon vaalit / Kumppanuusfoorumi klo 16.30 – 18.30.   
  Virastotalon valtuustosali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, Tampere. Selkäyhdistyk- 
  sestä osallistui varapuheenjohtaja Riitta Virenius, joka tuli valituksi varalle Järjes- 
  töedustamon vaalissa. 
 
  1.1. – 31.12.2017 Ikäihmisten liikkumisen edistämisen työryhmä 2017 Tampe- 
  reella. Työryhmään kuuluu 16 jäsentä, Selkäyhdistyksestä mukana varapuheenjoh- 
  taja Riitta Virenius. 
 
  1.1. – 31.12.2017 Vatenkin työvaliokunnan jäsenyys / kokoukset. Kokouksia  
  vuoden aikana kaikkiaan 10, lisäksi VATENKin kevät- ja syyskokous. Selkäyhdis- 
  tyksen edustaja varapuheenjohtaja Riitta Virenius. 
 
  1.1. – 31.12.2017 Selkäliiton puheenjohtana toimi v.2017 Tampereen Seudun   
  Selkäyhdistyksen asiantuntijajäsen ja hallituksen jäsen Marjo Rinne. 
 

 
 

  VIRKISTYSTOIMINTA 
 

Selkäyhdistys tarjosi jäsenistölleen v. 2017 monimuotoista virkistystoimintaa esim. 
retkien, teatterin, pilkkikisojen ja tuetun lomatoiminnan muodossa. Kaikkiaan 179 
henkilöä osallistui vuoden aikana erilaisiin virkistystilaisuuksiin.   

     
   10.2.2017 Suomi 100 vuotta. Mieletön pikakelaus Suomen historiaan klo  19.  
   Tampereen Komediateatteri, Lapintie 3A, Tampere. 
 
   25.2.2017 Perinteiset Väinämöisen pilkkikisat klo 9-14 Aitolahdella Aitoran- 
   nassa. Vastuullisena järjestäjänä toimi Tampereen Seudun Selkäyhdistys yh-  
   teistyökumppanina Tampereen Seudun Invalidit ry. Tapahtuman tukijoina Ra-  
   kennusliiton Tampereen osastot. 
    
   17.6.2017 Niskavuoren nuori emäntä lauantai klo 14.00. Pyynikin kesäteatteri,   
   Jalkasaarentie 3, Tampere. Pyynikin kesäteatteri 2017 juhlistaa 100 - vuotiasta  
   Suomea. 
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   14. – 19.8.2017 Tuettu loma Urheiluopisto Kisakeskuksessa, Kullaanniemi 220,  
   10420 Pohjankuru. Aikuisille suunnattu, tuettu kuntoutus- ja virkistysloma. Loma  
   vuodelle 2017 toteutetaan Veikkaus/RAY:n tuella ja yhteistyössä Hyvinvointilomat  
   ry:n kanssa. 
 
   26.8.2017 Valtakunnallinen liikuntapäivä: Tutustuminen golfin saloihin. Golf- 
   keskus Oy Messukylä, Kivikirkontie 23. 
 
  30.9.2017 Luonto- ja kävelyretki Niihamalle klo 10.  Retkikohde Niihaman ulkoi- 
  lumaja, Pikku-Niihamantie 98.  
 
   17.10.2017 Miehille Kylpylämatka Uotin kylpylään, Uotintie 10, Lempäälä. Virkis- 
   tysmatka miehille miesten vuoden kunniaksi isän päivän etukäteislahjana. 
 
   8.12.2017 Näytelmä: Päämäärä tuntematon klo 19.  Tampereen Komediateatteri,  
   Lapintie 3 A, Tampere.  

   
 
 
 TALOUS JA HALLINTO 

 
Vuosi 2017 on ollut sekä taloudellisesti että toiminnallisesti haasteellinen Tampe- 
reen Seudun Selkäyhdistyksen toiminnassa. 25-vuotisjuhlavuosi kannusti yhdistys- 
tä tehostettuun varojen keräämiseen. Pienistä rahavirroista saatiinkin kerättyä juh-
lavuoden rahat kustannusten kattamiseen. Toiminta koostui perinteisistä, tehoste- 
tuista varojen keruutoimista, kuten jäsen- ja kannatusmaksujen (mm. vapaaeh-
toiset juhlavuoden tukimaksut) sekä osanottomaksujen keräämisestä, mainos- 
ten myymisestä, pilkkikisojen ja Aamulehden joulumyyjäisten tuloista. Tampe-
reen kaupungin avustus on ollut välttämätön apu tiukassa taloustilanteessa. Tä- 
mä raha käytettiin jälleen täysimääräisesti liikuntaryhmien kehittämiseen. Avustus- 
summa ei kuitenkaan riittänyt kattamaan kaikkia liikuntaryhmien tarvitsemia kulu- 
ja, koska kaupunki oli leikannut määrärahaa aiemmin myönnetystä summasta. 
Kulujen kattamiseen jouduttiin käyttämään myös muita tulolähteitä.  
 
Tampereen Seudun Selkäyhdistys on vuoden 2017 aikana ollut näkyvillä monin 

  tavoin erilaisissa yhteistyötapahtumissa ja se on myös paikallisella ja seudullisel- 
  la rintamalla tehnyt vierailuja moniin toimipisteisiin, yhdistysten ja järjestöjen tilai-  
  suuksiin. Näissä se on tehnyt selkätietoutta ja yhdistyksen toimintaa tun netuksi.  
  Tällä on osaltaan ollut myönteinen vaikutus jäsenmäärään ja osallistujien luku- 
  määrään liikuntaryhmissä. Nämä seikat ovat myös siten vaikuttaneet taloudelli- 
  seen tilanteeseen.  
 

  Tampereen Seudun Selkäyhdistys on toteuttanut toimintansa itsearviointia pää- 
  osin hallituksen kokouksissa jäseniltä, liikuntaryhmiltä, ryhmien ohjaajilta ja yh- 
  teyshenkilöiltä eri tavoin saatujen palautteiden pohjalta (puhelinkeskustelut, säh-  
  köposti, henkilökohtainen tapaaminen ja sääntömääräisissä kokouksissa anne- 
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  tut palautteet.) Samoin itsearviointia on toteutettu eri yhteistyökumppaneiden  
  kanssa tehdyn työn ja palautteiden perusteella. Osallistuminen erilaisiin tapahtu- 
  miin ja esittelytilaisuuksiin on antanut mahdollisuuden saada vaikutteita paitsi  
  yhteistyökumppaneilta ja jäsenistöltä myös suurelta yleisöltä. Selkäliitto teki lop- 
  puvuonna 2017 jäsenkyselyn ja toimitti tiedot myös jäsenyhdistyksille. Tampe- 
  reen seudun Selkäyhdistys sai pääosin hyvää palautetta. Edellä mainitut palaut- 
  teet ja itsearviointi on huomioitu hallituksen päätöksenteossa. 

 
Kaikessa toiminnassa on pyritty ylläpitämään ja edistämään jäsenistön etua. 
Painopiste on edelleen säilynyt liikuntaryhmien tukemisessa ja kehittämisessä. 
Liikuntaryhmiin on saatu uusia osallistuja ja tarjonta on monipuolistunut. Jäsen- 
määrä on vuosien 2017 – 2018 vaihteessa pysynyt yli 600:n ja vuonna 2018  
pyritään lukumäärää edelleen nostamaan.  
   

 Arvo Autio jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana v.2017, sen lisäksi hallituksessa 
 toimi kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet ovat ahkerasti osallis-
 tuneet erilaisiin yhteistyö- ja verkostotapaamisiin sekä edustuksellisiin tilaisuuk- 
 siin.   

 
     
 YHTEENVETO 
 
  Vuosi 2017 on ollut jälleen hyvin vilkas ja tapahtumarikas. Juhlavuoden järjestelyt  
  ovat tuoneet sisältöön oman lisänsä ja edistäneet myös yhdistyksen tunnettavuutta.  
  Sääntömääräisiä kokouksia oli kaksi, yksi keväällä ja yksi syksyllä. Mukana oli 49  
  osallistujaa. Vuonna 2017 yhdistyksen hallitus kokoontui 12 kertaa (vuosikokoukset  
  mukaan lukien), hallituksen jäsenten osallistumismäärä näihin kokouksiin vuoden  
  aikana oli kaikkiaan 88.  
 
  Liikuntaryhmissä osallistujien käyntikertojen määrä laski hieman edelliseen vuoteen  
  verrattuna, mutta tulosta voidaan silti pitää hyvänä. Liikuntatarjonta monipuolistui, 
  vaikkakin uudemmat ryhmät hakivat vielä paikkaansa. Tätä vaikeutti se, että ryhmien 
  liikuntatiloja jouduttiin kesken vuoden vaihtamaan, koska kaupunki sulki aikaisemmin 
  käytössä olleita liikuntapaikkojaan    
 
  Selkätietouden ja myös oman yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen panostettiin 
  merkittävän paljon. Yleisöluentoja v. 2017 pidettiin kaikkiaan seitsemän ja teemail- 
  oja yksi. Osallistujamäärä näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 752 henkilöä. Muihin  
  selkätietoutta lisääviin tapahtumiin, joita oli yhdeksän, osallistui 539 henkilöä. Yhteis-
  työtapahtumiin järjestöjen, paikallisten terveydenhuollon asiantuntijoiden ja lukuis- 
  ten muiden verkostokumppanien kanssa osallistuttiin ahkerasti. Näitä tapahtumia  
  vuoden aikana kertyi 12 ja niissä mukana oli 738 osallistujaa.  
 
     Tampereen Seudun Selkäyhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuivat moninaisiin  

    tapahtumiin ja edustustilaisuuksiin vuoden 2017 aikana. Mukana oltiin eri tilaisuuk-  
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     sissa kaikkiaan 55 kertaa ja jos tähän lisätään vielä osallistumiset oman yhdistyk- 
     sen hallituksen kokouksiin (88), osallistumisten summaksi saadaan 143.  
 
  Yhdistyksen toiminta perustuu arvoihin, jotka ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus,  
  oikea tieto sekä avoimuus. Vastuullisuus yhdistyksen toiminnassa näkyi mm. si-  
  ten, että neuvonnassa ja tiedon jaossa toimme jäsenistöllemme viimeisintä tie- 
  toa tekemällä yhteistyötä terveydenhuollon ja kuntoutuksen asiantuntijoiden, sa- 
  moin Selkäliiton ja UKK- instituutin osaajien kanssa. Koulutetut ohjaajat liikunta- 
  ryhmissä pitävät osaltaan yllä tätä samaa perinnettä. Avoimuutta ja ihmislähei- 
  syyttä pyrimme toteuttamaan kuuntelemalla ja toteuttamalla parhaamme mukaan  
  jäsenistön toiveita, esim. liikunnassa, selkätietouden lisäämisessä ja virkistystoi- 
  minnassa.  
   
  Virkistystoimintaan osallistui 179 henkilöä. Tämä henkilömäärä muodostui osal- 
  listumisista yhteen avoimeen pilkkikisaan, kolmeen teatteriretkeen, tuettuun lo- 
  maan Urheiluopisto Kisakeskuksessa Kullaanniemessä, valtakunnallisen liikun- 
  tapäivän tapahtumiin (tutustuminen Golfiin ja luontoretki Niihamalle) ja miesten  
  retkeen Uotin kylpylään. 
     

Vuosi 2017 on ollut sekä taloudellisesti että toiminnallisesti haasteellinen Tampe- 
reen Seudun Selkäyhdistyksen toiminnassa. 25-vuotisjuhlavuosi kannusti yhdistys- 
tä monimuotoiseen varojen keräämiseen. Pienistä rahavirroista saatiinkin kerät- 
tyä juhlavuoden kustannukset. Kaikessa toiminnassa on kuitenkin pyritty ylläpitä-
mään ja edistämään jäsenistön etua. Painopiste on edelleen säilynyt liikuntaryh- 
mien tukemisessa ja kehittämisessä ja vuodelle 2017 myönnetty Tampereen kau-
pungin avustus on kokonaisuudessaan kohdennettu suoraan liikuntaryhmien käyt- 
töön. Tätä menoerää jouduttiin täydentämään myös muilla tulolähteillä. Liikunta-
ryhmiin on saatu uusia osallistuja- ja tarjonta on monipuolistunut. Jäsenmäärä oli 
vuosien 2017 – 2018 vaihteessa pysynyt yli 600:n ja vuonna 2018 pyritään jäsen- 
ten määrää edelleen nostamaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampereella, 15.3.2018 
 
 
 
Hallitus 
 
 
 
 
 
LIITTEET:  
 
-    Toteutuneet tapahtumat jäsenistölle vuonna 2017                                                                                                                             
- Hallituksen kokoukset vuonna 2017 

      


