KUTSU aamiaistilaisuuteen ke 5.4.2017

Tuki- ja liikuntaelin-ongelmat kuriin tulevaisuuden kunnissa! Toimivalla
yhteistyöllä mahdollisuudet satojen miljoonien säästöihin Suomessa.
AIKA: keskiviikko 5.4.2017 klo 8:00 – 10:00
PAIKKA: Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Samuel-kabinetti, Minna Canthin katu 16, 70100 KUOPIO
KOHDERYHMÄ: media
ILMOITTAUTUMINEN: viimeistään ma 3.4. klo 14.00 mennessä: https://fi.surveymonkey.com/r/GQTSKY7
(paikkoja on rajoitetusti)

Kun sote tulee, kenen vastuulla kuntalaisten tuki- ja liikuntaelinterveys ja toimintakyky ovat?
Ketkä voivat vaikuttaa siihen, jaksavatko tulevat sukupolvet työelämässä? Paljonko säästyisi, jos
kunnat kustantaisivat seniori-ikäisille liukuesteet jalkineisiin? Suomen tuki- ja liikuntaelinliiton
Aula Research:lla teettämän kyselyn mukaan kunnissa ei vielä tunnisteta tule-ongelmien
mittakaavaa ja vaikuttamismahdollisuuksia tehokkaasti.
Tuki- ja liikuntaelinongelmat aiheuttavat tällä hetkellä Suomessa vuosittain noin 3-4 miljardin
kustannukset. Pelkästään Kelan sairaspäivärahoja korvataan vuosittain noin 12 000
henkilötyövuotta tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi. Lonkkamurtuman hoito taas maksaa noin 20
000 euroa/potilas ensimmäisenä vuonna. Jos potilas joutuu laitoshoitoon, kustannukset kasvavat
vielä kymmenillä tuhansilla euroilla.
Tervetuloa kuulemaan kunnissa teettämämme uunituoreen kyselyn tuloksia! Samalla kerromme,
mitä kunnissa voidaan tehdä jopa 1,4 miljoonaa suomalaista koskettavien tuki- ja
liikuntaelinongelmien ehkäisyn ja hoidon tehostamiseksi. Kuulemme myös, mistä muu Suomi voi
ottaa Kuopiosta mallia!
OHJELMA:
8:00

Aamiaista tarjolla

8:30

Miksi tuki- ja liikuntaelinterveys on kunnan asia nyt ja tulevaisuudessa?
Suomen Tule ry:n puheenjohtaja Anssi Kemppi

8:40

Kunnissa teetetyn kyselyn tuloksia. Kenen asia on tule-terveyttä edistävä kunta?
Suomen Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen

9:00

Toimintakykyinen kuntalainen maksaa itsensä takaisin! Mistä muu Suomi voi ottaa
Kuopiosta mallia?
Kuopion kaupunki, hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen

Lisätietoja:
Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja, Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Suomen Tule ry
puh. 050 354 5635, marja.kinnunen@suomentule.fi

Suomen Tule ry:n jäsenyhteisöinä on 15 valtakunnallista tuki- ja liikuntaelinterveyden organisaatiota.
Jäsenet ovat kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjä, joissa on yhteensä noin 60 000
henkilöjäsentä tai toimijaa. Suomen Tule ry on yhteistyöelin, joka luo edellytyksiä tule-terveyden ja
toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi.
Tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistämässä: Huoltoliitto ry, Invalidiliitto ry, ORTON Invalidisäätiö, Selkäliitto ry, Suomen
Fysiatriyhdistys ry, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, Suomen Kiropraktikkoliitto ry, Suomen
Luustoliitto ry, Suomen Naprapaattiyhdistys ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Ortopediyhdistys ry, Suomen
Osteopaattiliitto ry, Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys ry, Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry,
Työfysioterapeutit ry, Työterveyslaitos
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