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YLEISTÄ
LILE ry on vuonna 2010 perustettu valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon potilasyhdistys,
jonka tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen sekä leikkaukseen menevien
etuja. LILE haluaa edistää myös tasa-arvoisen hoidon toteutumista leikkausprosessissa niin,
että hoitoonohjaus, prosessit sekä käytännöt olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset
jokaisessa sairaanhoitopiirissä.
Kahdeksantena toimintavuotena LILE keskittyi aluetyöhön, vertaistukeen sekä
yhdistystoiminnan perusasioihin niillä resursseilla, jotka olivat käytettävissä.
LILE noudattaa toiminnassaan yhdistys- ja muita lakeja sekä hyvän hallinnon mukaisia
toimintatapoja.

ALUETYÖ JA VERTAISTUKI
Vuonna 2018 lähdettiin suunnitelmallisesti kehittämään aluetyötä. LILE järjestää
vertaistukitoimintaa mahdollisimman laajasti ympäri Suomea, nyt oli vuorossa PohjoisPohjanmaa ja Lappi. LILE tuki uuden vertaistukiryhmän käynnistymistä pohjoiseen siten, että
hallituksen jäseniä oli muutamia kertoja alussa mukana vertaistukitapaamisissa. Oulussa
toimii nyt aktiivinen ryhmä. Rovaniemellä käynnisteltiin myös vertaistukitoimintaa, mutta
siellä ei vielä toimi säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää.
LILE jalkautui kentälle myös muualla Suomessa. Hallituksen jäsenet vierailivat alueiden
vertaistukitapaamisissa: ne ovat tärkeitä sekä osallistujille että myös hallitukselle.
Tapaamisissa saamme tuoretta tietoa eri sairaanhoitopiirien käytännöistä sekä kuulemme
niistä haasteista, joita hoitoprosessien eri vaiheissa olevat kohtaavat arjessa.
Tapasimme myös muutamia leikkaustiimeissä toimivia ammattilaisia. Heidän kanssaan käydyt
keskustelut olivat hyödyllisiä molemmille osapuolille ja totesimme, että tähän kohderyhmään
tulemme myös jatkossa panostamaan.
Hallituksen jäsenten vierailut kentälle vertaistukitapaamisiin:
•
•
•
•
•
•
•

Pohjois-Pohjanmaa (Oulu)
Kainuu (Kajaani)
Satakunta (Pori)
Varsinais-Suomi (Turku, Salo)
Kymenlaakso (Kouvola)
Päijät-Häme (Lahti)
Etelä-Savo (Mikkeli)

Tapaamiset terveydenhuollon ammattilaisten kanssa:
•
•
•
•

ravitsemusterapeutti (Jyväskylä, Kirkkonummi, Lahti, Pori)
endokrinologi (Lohja)
gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri (Helsinki)
professori, lihavuustutkija (Helsinki)
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Alueyhteyshenkilöt organisoivat LILEn vertaistukitapaamisia ja he tekevät arvokasta työtä
kentällä. Aktiivisesti toimivia ryhmiä on mm. Tampereella, Turussa, Lahdessa, EteläPohjanmaalla, Porissa, Oulussa, Kouvolassa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja
pääkaupunkiseudulla. Vertaistukiryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
Jokaisella alueella on oma FB-sivustonsa, jossa ilmoitellaan tapaamisista ja mahdollisista
muista yhteisistä tapahtumisista.
Vertaistuen osalta merkittävin tapahtuma oli sopeutumisvalmennuskurssi (SOPE). Se
järjestettiin Jyväskylässä 26. - 28.10.2018 yhteistyössä Avire Oy:n kanssa. Osallistujia oli 15.
Luennoitsijat tulivat Aviren kautta: ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen ja
fysioterapeutti/seksuaaliterapeutti Pirjo Niskanen. Osallistujilta saatiin jälleen hyvää
palautetta.

JÄSENET
Jäsenrekisteriin toteutettiin kevään aikana sähköinen jäsenkortti sekä jäsenlaskutuksen
automatisointi. Samalla uudistettiin jäsenhakuprosessia ja jäsenhakemuksen käsittelyä.
Jäsenrekisterissä on ollut todennäköisesti jo pitempään virheellinen jäsenmäärä. Jäsentilanne
olisi pitänyt tarkistaa viimeistään silloin kun uusi jäsenrekisteri on otettu käyttöön ja siirtää
uuteen rekisteriin ainoastaan ne, jotka ovat oikeasti yhdistyksen jäseniä.
Virheellinen jäsenmäärä aiheutti paljon ongelmia ja lisätyötä sekä kustannuksia laskutuksiin
sekä jäsenpostiin. Kuvasimme jäsenprosessin ja rekisteriä käytiin järjestelmällisesti läpi sekä
poistettiin kaikki virheelliset jäsentiedot. Vuoden 2017 toimintakertomuksessa jäsenmääräksi
ilmoitettiin 895. Vuoden 2018 lopussa jäsenmäärä oli 590 henkilöä. Rekisterissä on ollut noin
300 ”haamujäsentä”. Nyt jäsenrekisterin tiedot ovat ajan tasalla.

SISÄINEN TOIMINTA
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Sääntömääräinen vuosikokous oli 7.4.2018 Lahdessa. Hallitus esitti vuosikokoukselle
sääntömuutosta, jonka vuosikokous hyväksyi. Uusien sääntöjen myötä LILE siirtyi yhden
sääntömääräisen kokouksen mallista kahteen sääntömääräiseen kokoukseen vuodessa.
Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Margit Karlsson. Lisäksi valittiin 7
varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Varsinaiset jäsenet ovat Ulla Brandt Vantaalta, Kari
Hyvärinen Lahdesta, Tia Lampila Heinolasta, Birgit Määttä Urjalasta, Maarit Nummela
Veikkolasta, Ida Pohjalehto Lahdesta, Sirpa Talkkari Kuortaneelta. Varajäseniksi valittiin Katja
Kallio Nurmijärveltä, Päivi Veikkanen Helsingistä sekä Sari Väisänen Lahdesta.
Vuosikokous päätti, että sääntömuutoksen myötä nyt valittu hallitus jatkaa poikkeuksellisesti
aina vuoden 2019 syksyyn. Syyskokouksessa 2019 valitaan uusi puheenjohtaja sekä
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
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Syyskokous oli Jyväskylässä 28.10.2018. Syyskokous valitsi uudet varajäsenet eronneiden
tilalle. Valituiksi tulivat Kaija Ikäheimo Turusta, Arita Lindblad Vantaalta sekä Tiina Räsänen
Akaalta.

HALLITUKSEN TYÖSKENTELY
Varapuheenjohtaja Sirpa Talkkari toimi yhdistyksen puheenjohtajana syksystä 2017 aina
7.4.2018 saakka edellisen puheenjohtajan erottua tehtävästään.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 7.4.2018 varapuheenjohtajaksi valittiin Sirpa Talkkari,
sihteeriksi Ulla Brandt ja jäsensihteeriksi Birgit Määttä. Rahastonhoitajaa ei valittu. Hallitus
päätti, että jatkossa jäsensihteerin on oltava hallituksen jäsen, koska jäsenrekisteri ja sen
ylläpito on yksi keskeisimpiä osia yhdistyksen toimintaa.
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 16 kertaa. Näistä kolme oli live-kokouksia. Pitkien
matkojen takia suurin osa kokouksista toteutettiin video tai sähköposti/foorumikokouksina.
VIESTINTÄ JA TAPAHTUMAT

Kevään aikana LILE uusi visuaalisen ilmeensä: logo ja värimaailma vaihtuvat uuteen. Lisäksi
uudistimme verkkosivumme.
Uuden brändin myötä uusimme LILEn esitteen ja samalla päivitimme sen sisältöä. Lisäksi
teetimme hallituksen jäsenille yhdistyksen omat hupparit, joita käytämme mm.
vertaistukitapaamisissa ja muissa tapahtumissa/tapaamisissa, joissa hallituksen jäsenet ovat
mukana.
Yhdistys panosti voimakkaasti SOME-maailmaan. Avasimme uusia Facebook-ryhmiä jäseniltä
tulleiden toiveiden mukaan:
•
•
•
•
•
•

Sleeve leikatut vertaistukiryhmä LILE ry
Roikkoleikatut vertaistukiryhmä LILE ry
Miesten vertaistukiryhmä LILE ry
Leikkausta odottavat vertaistukiryhmä LILE ry
Leikkauksen jälkeen valtakunnallinen ryhmä LILE ry
Lihavuusleikatut sinkut/eronneet LILE ry

Uusien FB ryhmien lisäksi avasimme myös WhatsApp ryhmiä: LILE ry Länsi-Suomi ja LILE ry
HUS ryhmä. Näistä varsinkin Länsi-Suomen ryhmän toiminta on ollut hyvin vilkasta.
LILEn tavoittaa nyt myös Instagramista ja Twitteristä. Foorumi siirtyi uudelle alustalle ja sai
sen mukana uuden ilmeen.
Mediassa yhdistys näkyi mm. Yle Akuutti ohjelmassa, kun hallituksen aikaisempi varajäsen
Katja Kallio oli ohjelmassa haastateltavana. Sirpa Talkkaria haastateltiin Ilkka lehteen ja Tia
Lampila oli Radio Suomen haastateltavana.
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VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA
LILE tekee vaikuttamistyötä usealla tavalla. Linjasimme vuonna 2018, että aloitamme
tapaamiset sairaanhoitopiireissä lihavuusleikkauksien parissa työskentelevien ammattilaisten
kanssa. Näitä ovat mm. leikkaavat kirurgit ja ravitsemusterapeutit. Keräämme tietoa eri
sairaanhoitopiirien hoitopoluista sekä lihavuusleikatun jälkiseurannasta.
Osallistuimme Painonhallintatalon lihavuusleikkaus digipolun käyttöönottoon testikäyttäjänä.
Kahdella hallituksen jäsenellä on tunnukset digipolulle. Saimme antaa palautetta palvelun
teknisestä toteutuksesta sekä sen sisällöstä.
Seinäjoella sekä Helsingissä olimme mukana Olka- projektissa. Seinäjoen keskussairaalassa
varapuheenjohtaja Sirpa Talkkari osallistui Olka-projektiin osallistumalla koulutukseen ja sen
jälkeen hän mm. tapasi lihavuusleikkauspotilaita osastolla.
Myllyhoitoyhdistyksen kanssa teemme yhteistyötä Ruoka ja Riippuvuus -projektissa.
Meihin otetaan yhteyttä myös lihavuusleikkauksia ja niiden seurantaa käsittelevien
opinnäytetöiden osalta. LILE on mukana kahdessa eri opinnäytetyössä.

TALOUS JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
LILE ry:n toiminta perustuu vapaaehtoisvoimin toimivan hallituksen jäsenten panokseen
yhdistyksen asioiden eteenpäin viemiseksi. Lisäksi toimintaan vaikuttaa rahoitus, joka on yksi
suurimpia heikkouksia käytettävissä olevien henkilöresurssien lisäksi.
Yhdistyksellä ei ole aikaisemmin ollut dokumentoituna käytäntöjä, joilla uusi puheenjohtaja
pääsee perille yhdistyksen toiminnasta ja tilanteesta. Yhdistyksen voimavaroja vei liian paljon
se, että perusasiat eivät olleet kunnossa. Yhdistyksen tilanne oli hälyttävä: esille tuli
esimerkiksi pankkitili, jossa yhdistyksen edustajana oli henkilö, joka ei ole enää aikoihin ollut
mukana hallituksessa. Yhdistyksellä ei ole myöskään ole ollut minkäänlaista vastuuvakuutusta
tapahtumissa, jolloin korvausvastuu on aina ollut LILEn vastuulla, jos jotain olisi tapahtunut.
Vuosi 2018 päättää tämän riskialttiin tavan, sillä jatkossa meillä on aina vakuutus kunnossa
tapahtumissa.
Yhdistyksen virallisia tietoja oli monissa eri viranomais- ym. palveluissa väärin: niistä löytyi
vanhoja osoitteita ja sellaisten henkilöiden nimiä, jotka eivät ole aikoihin enää olleet
hallituksen jäseniä. Yhtenäisten toimintatapojen kehittämiseen ja dokumentointiin on
panostettu paljon, jotta tällaiset tilanteet vältetään jatkossa.
On tärkeää ymmärtää se, että julkista rahoitusta saavalla yhdistyksellä on erilaiset
lähtökohdat toiminnan pyörittämiseen kuin pelkästään jäsenmaksutulojen ja palkatta
työskentelevien hallituksen jäsenten pyörittämällä yhdistyksellä. Julkiseen rahoituksen turvin
on mahdollisuus esimerkiksi palkattuun työvoimaan kuten toiminnanjohtajaan ja
järjestösihteeriin. LILEllä ei ole mahdollisuutta tällä hetkellä hakea rahoitusta tai toimia
työnantajana.
Haimme keväällä jälleen STEAN rahoitusta mutta saimme kielteisen päätöksen. Totesimme,
että hakuprosessi on raskas ja vaatii paljon työtä. Toiseksi, julkinen raha on tiukasti valvottua
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ja raportointi rahan käytöstä on hyvin tarkkaa. Meillä ei ole mahdollisuutta (resurssit)
toteuttaa julkisen rahan edellyttämää raportointia. Kaikki tämän tasoinen raportointi olisi
LILEssä puheenjohtajan vastuulla ja todennäköisesti hänen työnään iltaisin tai muuna vapaaaikana. Vapaaehtoisena, oman työn lisäksi puheenjohtajan pestiä hoitavana tällainen
raportointi on mahdotonta tällä hetkellä.
Hallitus linjasi, että vuonna 2018 keskitymme aluetyön ja vertaistuen lisäksi yhdistyksen
perusasioiden korjaamiseen. Näiden kuntoon laittaminen vaati myös taloudellisia
panostuksia.
Yhdistyksen tämän hetkinen tulo koostuu jäsenmaksuista, jonka suuruus oli toimintavuonna
15200 €. Menoja kasvattivat panostukset aluetyöhön ja vertaistukeen, joka näkyy matkustusja majoituskulujen kasvuna. Menojen osuutta kasvattivat myös esille tulleet, hälyttävällä
tasolla olleet perusasiat mm. hallinnon ja IT:n puolella. Vuosi 2018 oli investointi yhdistyksen
perusrakenteiden toimintakuntoon saattamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
Kirjanpidon on hoitanut tilitoimisto TiliTabell, kirjanpitäjänä on ollut Helena Tabell.
Toiminnantarkastajana on Niina Savolainen ja varalla Tuija Tasa.
Suurimmat panostukset tehtiin ICT:n puolelle. Lopetimme tarpeettoman, kuukausittain
veloitetun Fonectan palvelun. Siirsimme eri palveluissa olleet sähköpostin, www-sivut ja
foorumin yhden palveluntarjoajan palvelimelle. Hankimme videoneuvottelupalvelun (Zoom)
hallituksen kokousten sujuvoittamiseksi. Allekirjoituksia varten yhdistyksellä on käytössä
sähköinen allekirjoitus (HeroSign). LILE haki myös voittoa tavoittelemattoman järjestön
ominaisuudessa TechSoup lahjoitusohjelmaan. Hakemus hyväksyttiin. Lahjoitusohjelmasta
otimme käyttöön Microsoftin Office 365 pilvipalvelun. Siirsimme dokumentit pilvipalveluun,
jolloin ne ovat myös tietoturvaltaan huomattavasti paremmassa paikassa kuin aikaisemmin
käytössä olleessa Dropboxissa.
Jouduimme edelleen panostamaan jäsenrekisteriin, koska sen tiedot eivät olleet ajan tasalla.
Tämä aiheutti ongelmia ja lisäkustannuksia mm. laskutukseen. Sen lisäksi sähköisen
jäsenkortin käyttöönotto olikin vasta alkutekijöissään, vaikka meillä oli sellainen käsitys, että
se olisi valmis käyttöönotettavaksi.
Toiminnan kehittämiseen kuuluu myös toimintatapojen yhtenäistäminen.
Hallitustyöskentelyn sujuvoittamiseksi laadittiin hallituksen vuosikello. Lisäksi tehtiin
hallintosääntö sekä taloussääntö, jotka myös ohjaavat hallituksen työskentelyä. Tietojen
vaihto ja toiminnan jatkuvuus vaarantuu sillä, että tietoja ei ole käytettävissä puheenjohtajan
vaihtuessa. Tämä näkyi konkreettisesti 2018 kevätkaudella, kun yhdistys jäi ilman
puheenjohtajaa loppuvuodesta 2017 ja varapuheenjohtaja joutui kylmiltään ottamaan
puheenjohtajan tehtävät hoitaakseen.
Asioita ei ole aikaisemmin dokumentoitu riittävällä tasolla (sopimukset, ohjelmat,
yhteistyökuviot, jäsenrekisteri) ja kevään aikana tuli eteen monia ongelmatilanteita, koska
tietoa ei ollut saatavilla. Tästä syystä yhdistykselle hankittiin käytetyt kannettavat tietokoneet
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle sekä ICT toiminnoista vastaavalle. Yksityisyyden
suojan takaamiseksi sekä henkilökohtaisten puhelinnumeroiden suojaamiseksi yhdistys
hankki myös peruspuhelimet ja liittymät niille, joiden tehtäviin kuuluu LILEn edustus ja
jäsenasiat.
EU:n tietosuoja-asetutuksen voimaantulon myötä päivitimme myös LILEn rekisteriselosteen
sekä siirryimme vuoden lopulla EU:n ulkopuolella sijaitsevan Dropboxin käytöstä Microsoft
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Office 365 palveluun. Myös foorumin osalta siirryttiin henkilötietolain edellyttämälle tasolle
tietojen käsittelyssä. Tämä toteutui, kun foorumi siirrettiin samalle palvelimelle kuin
sähköposti ja www-sivut.
Loimme uudet asiakirjapohjat samalla kun logo vaihtui. Lisäksi toteutettiin LILEn
esittelymateriaali, jota käytetään mm. eri tapahtumissa ja tapaamisissa. Syksyn aikana
laadittiin raporttipohja terveydenhuollon ammattilaisten tapaamisille: näin saamme kerättyä
arvokasta tietoa eri sairaanhoitopiirien käytännöistä.
Tehty työ on myös näkynyt lisääntyneinä yhteydenottoina: hallitusta pyydetään kentälle
vertaistukitapaamisiin, esitteitä pyydetään tasaiseen tahtiin, terveydenhuollon ammattilaiset
haluavat tavata ja myös järjestökentältä otetaan yhteyttä yhteistyön merkeissä.
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