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VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2012 
 
 
Vuosikokous ja hallitus 
 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.4.2012 Töölön palvelukeskuksen juhlasalissa 
Helsingissä. Kokoukseen osallistui 22 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Matti Haimi ja hallituksen jäseninä jatkoivat Sirkka Lundell ja Leena Filppu-
Berglund. Erovuorossa olleiden Raija Mattilan ja Eija Lehdon tilalle hallitukseen valittiin 
Pirkko Keskisaari ja Rainer Pelkonen.  Myös erovuorossa ollut Leeni Nuutila valittiin 
uudelleen hallitukseen. Hallituksen työnjako vuonna 2012 oli seuraava: Pirkko Keskisaari 
toimi varapuheenjohtajana. Sirkka Lundell hoiti jäsenasiat ja osan sihteerin tehtävistä, 
joissa häntä avusti aktiivisesti Leena Filppu-Berglund. Leeni Nuutila toimi yhdistyksen 
taloudenhoitajana ja tiedotusasioita hoitivat Sirkka Lundell ja Leena Filppu-Berglund. 
SAMY:n verkkosivujen ylläpidosta vastasi Matti Haimi. 
 
LT, dos.Sari Kiuru-Enari jatkoi hallituksen ulkopuolisena asiantuntijana. 
 
Hallitus kokoontui seitsemän kertaa toimintavuoden aikana. Vuoden 2012 
Toimintasuunnitelman mukainen Potilasopas-projektin loppuunsaattaminen erityisesti 
englannin- ja ruotsinkielisten verkkoversioiden osalta toteutettiin 2012. Potilasopasta on 
esitelty ja jaettu jäsenistölle sekä sisällytetty yhdistyksen verkkosivuille kolmena 
kieliversiona kaikkien sivustolla kävijöiden käytettäväksi.  Potilasopasta on edelleen jaettu 
laajasti eri alojen toimijoille järjestöihin, viranomaisille, sairaaloihin, hoitoalan yrityksiin, 
terveys-, hammaslääkäri- ja työterveysasemille jne. 
Toimintasuunnitelman mukainen KELA:n etuuksien selvittäminen käynnistettiin vuoden 
2012 aikana yhteisellä tapaamisella KELA:n edustajan kanssa. Myös KELA:n tiedotteiden 
julkaiseminen yhdistyksen verkkosivuilla on aloitettu. 
Vuoden 2012 aikana käynnistettiin myös vertaistukitoiminnan toteuttaminen SAMY:ssa. 
Syksyllä suoritettiin koko jäsenistön kattanut jäsenkysely siitä, mitä yhdistykseltä 
odotetaan ja mihin jäsenistö haluaa yhdistystä kehitettävän. Myös Vertaistukitoiminnan 
resurssien löytäminen oli keskeinen osa kyselyä. Kyselyn tulokset huomioidaan 
yhdistyksen toimintaa kehitettäessä jatkossa. 
Yhdistyksen kattojärjestön, Suomen Potilasliitto ry:n hallituksen toimintaan on osallistuttu 
aktiivisesti. Suomen Potilasliiton vuosikokous 2012 valitsi Matti Haimin edelleen hallituksen 
varsinaiseksi jäseneksi. 
 
Tilaisuudet 

 
Vuosikokouksen yhteydessä Töölön palvelukeskuksessa piti LL, Plastiikkakirurgi Tiia 
Pihlamaa esityksen aiheesta: Kasvokirurgia Meretojan taudin hoidossa sekä Suomen 
Potilasliitto ry:n puheenjohtaja Paavo Koistinen esityksen aiheesta: Potilaiden ja 
läheisten rooli potilasturvallisuuden edistämisessä. Luentojen jälkeen käytiin vilkasta 
keskustelua luennoitsijoiden ja yleisön kesken. 
Syystapaaminen pidettiin Kouvolassa, Seurakuntakeskuksen Luukas -salissa 6.10.2012. 
Paikalla oli yhteensä 31 henkilöä.  Tapaamisen pääaiheena oli Vertaistukitoiminnan 
käyntiin saattaminen ja jäsenkyselyn tulosten esittely. 



  2 (2) 

SUOMEN AMYLOIDOOSIYHDISTYS RY 
    

15. toimintavuosi 
 

 
Projektityöntekijä Eija Muhonen VETO –projektista Mikkelistä piti kattavan esityksen 
aiheesta ”Vertaistuen mahdollisuudet”. Luennon jälkeen käytiin vilkas keskustelu 
luennoitsijan ja yleisön kesken. Tilaisuudessa järjestettiin myös kahdelle kaupalliselle 
toimijalle mahdollisuus esitellä omia tuotteitaan ja palveluitaan. Marju Korjuslommi-Aho 
esitteli Aloe Vera -tuotteita ja Minna Vilpponen esitteli Crystal Touch –hoitomuotoa. 
Alueellisen toiminnan kehittämisestä keskusteltiin vilkkaasti. 
  
Tiedotustoiminta 

 
Jäsenkirjeitä lähetettiin yksi keväällä ja toinen syksyllä. Kirje lähetettiin sähköpostilla 
jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa. Yhdistyksen verkkosivuja 
www.suomenamyloidoosiyhdistys.fi on uudistettu ja pidetty ajan tasalla yhdistyksen omin 
voimin. Päivityksistä huolehti Matti Haimi.  
 
Yhdistyksemme toiminnasta oli kirjoituksia Suomen Potilas -lehdissä seuraavasti: 
Nro 1/2012: Kutsu vuosikokoukseen, Matti Haimi, Nro 3/2012: Loppukesän mietteitä, Matti 
Haimi, Nro 4/2012: Hyvän Joulun toivotus jäsenille ja sidosryhmille. 
 
Jäsenistö 

 
Yhdistyksessä oli 31.12.2012 jäseniä 224 eli tavoitteemme jäsenmäärän ylläpitämiseksi 
toteutuivat. Jäsenmaksu oli 15 euroa. 
Monet jäsenemme maksoivat tämän lisäksi kannatusmaksua yhdistykselle. KIITOS 
jäsenistölle tuesta! 
 
Kunniajäsenyydet 
 
Kunniajäseninä ovat LT, dosentti Sari Kiuru-Enari, taloudenhoitajamme KTM, OTM Leeni 
Nuutila ja ins. Raija Mattila. 
 
Tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostui 104.83 euroa. Hallitus esittää 
vuosikokoukselle, että ylijäämä kirjataan yhdistyksen oman vapaan pääoman lisäykseksi. 
 
 
 
7.2.2013 
Suomen Amyloidoosiyhdistys ry:n hallitus  
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