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POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS – ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY 
 
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 
 
Pohjanmaan Syöpäyhdistys on sääntöjensä mukaan jatkanut syöpätautien torjuntatyötä toiminta-
alueellaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. 

Yhdistyksen 61. toimintavuosi vietettiin potilastyön, taloudellisen tasapainon sekä toiminnan laadun 
edelleen kehittämisen merkeissä.  Olemme juhlineet yhdistyksen 60-vuotista taivalta keräyksen ja 
syöpätyön merkeissä. Suomen Syöpäyhdistyksen strategiatyö on jatkunut ja olemme ottaneet osaa sen 
kärkihankkeisiin ja kehittämissuunnitelman täytäntöönpanoon.  

Yhdistys julkaisi edelleen tiedotuslehtisen parantaakseen tiedotusta syöpäpotilaille. Tiedotuslehtistä 
painettiin tänä vuonna 5500 kappaleen painos. Tiedotuksen tehostamisella sekä sähköisten kanavia (www, 
sähköposti, Facebook) hyväksikäyttämällä haluaa yhdistys helpottaa myös yhteistyökumppaneidensa 
mahdollisuuksia jakaa ajankohtaista tietoa yhdistyksestä.  

Vuoden aikana yhdistys on saanut jälleen erilaisia lahjoituksia ja niiden saamisella on ollut oma 
vaikutuksensa yhdistyksen talouden vakautumiseen. Kuntien ja kuntayhtymien rooli palliatiivisen hoidon 
rahoituksessa on myös kasvanut: kunnat rahoittavat ko. toiminnasta 40-75% alueesta riippuen. 
Yhdistyksen taloutta on tasapainottanut myös keräys- ja lahjoitusvaroilla karttunut sijoitusomaisuus. Muita 
merkittäviä rahoittajia ovat olleet Syöpäsäätiö (neuvontahoitajatoiminta) ja STEA Veikkaus Oy:n 
voittovaroista. 

Tilikauden alijäämä on 2.271,23€ (vuonna 2016: 30.595,80€ ylijäämää), taseen loppusumman ollessa 
3.001.523,92€ (2016: 2.550.068,69€). Tappiot edellisiltä tilikausilta ovat yhteensä 12.403,03€ (2016: 
18.192,77€). 

 
Terveyden edistäminen on tärkeää ja siksi eri puolilla toimialuettamme järjestettiinkin jälleen paljon 
yleisötilaisuuksia eri teemoilla. Niihin on osallistunut yhteensä XXXX ihmistä. 

Tupakanpolton vahingollisuudesta tai muusta syövän ennaltaehkäisemiseen liittyvästä kerrottiin pääasiassa 
koululais-, ja opiskelijaryhmille. Eri työpaikoille on järjestetty Irti tupakasta –kursseja. Vuoden 2017 aikana 
jouduimme vähentämään nikotiinivierotukseen liittyvää palvelutoimintaa, tämä johtui resurssipulasta. Tähän 
toimintaan osallistui yhteensä vain 69 henkilöä. 

 
Syöpätautien varhaiseksi toteamiseksi on järjestetty  suosittuja luomitutkimuspäiviä ympäri toimialueen. 
Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen neuvonta-asemilla on myös voinut käydä tarkistuttamassa luomensa. Myös 
rintojen omatarkkailusta kerrottiin eri tilaisuuksissa. Yhdistyksen järjestämiin luomitutkimuksiin osallistui 
vuoden 2017 aikana yhteensä XXX henkilöä (vuonna 2016: 623 henkilöä). 

Lisäksi on järjestetty ns. perinnöllisyysselvityksiä Vaasan, Kokkolan ja Seinäjoen toimipisteissä yhteensä 
XX henkilölle. 

 
Syöpäpotilastoimintaan on kuulunut 16 (2016: 16) toteutunutta, viiden päivän pituista KELA:n 
kustantamaa internaattimuotoista sopeutumisvalmennuskurssia. Kursseille osallistui yhteensä 190 potilasta 
ja omaista (2016: 190). Kaikki KELA:n rahoittamien kurssien päävastuullisena järjestäjänä ja 
kumppaninamme toimi Härmän Kuntokeskus.  

Lisäksi järjestettiin neljä RAY:n (nykyisin STEA) tukemaa sopeutumisvalmennuskurssia, yksi ruotsinkielinen 
kurssi kroonista syöpää sairastaville Härmän Kuntokeskuksessa ja kolme ns. avomuotoista 
sopeutumisvalmennuskurssia. 

Paikallisia ja alueellisia syöpäpotilaskerhoja tai -osastoja oli vuoden lopussa 29 kpl, joista kahdeksan oli 
ruotsinkielisiä kerhoja. 

Yhdistys on toimikauden aikana tukenut monin tavoin potilaskerhojen toimintaa ja erityisesti niiden 
yhteishankkeita: Pohjalaista syöpäpotilaspäivää Ähtärissä lokakuussa sekä toimihenkilöiden 
koulutustilaisuuksia. 
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Kerhojen ja osastojen motivaatiopäivät järjestettiin keväällä Härmän kuntokeskuksessa, ruotsinkieliset 
kerhot ovat järjestäneet ns. motivaatiokokouksia. Suomenkielisten kerhojen ja osastojen 
yhteistyötoimikunta kokoontui helmikuussa 2017. Lisäksi kerhot ja osastot ovat toimineet erittäin aktiivisesti 
järjestäen kuukausikokouksia, virkistysmatkoja ja retkiä. Kerhojen ja osastojen toiminnan piirissä on 
mukana noin 2.000 pohjalaista. Toimintavuoden aikana on perustettu yksi uusi kerho ja yksi vanha kerho 
on lopettelemassa toimintaansa. 

 

Syöpäpotilaiden palliatiivista kotisaattohoitoa yhdistys on jatkanut Mustasaaren- Vöyrin, Pietarsaaren 
sosiaali- ja terveysviraston vastuualueella, rannikko- Pohjanmaan ns. K5-alueella (Korsnäs, Maalahti, 
Närpiö, Kristiinankaupunki, Kaskinen) sekä Kokkolan- Kruunupyyn alueella. Toiminta on osittain rahoitettu 
kuntien sekä Syöpäyhdistyksen ja sen paikallisten potilaskerhojen tuella sekä keräysvaroilla.  

Palliatiivisilla hoitajilla on ollut toimintavuoden aikana potilaskäyntejä yhteensä X.XXX kpl (2016: 1.394 kpl) 
yhteensä XXX eri potilaan luona (2016: 297). Palliatiivisten hoitajien työ tapahtuu yhä kiinteämmässä 
yhteistyössä kuntien tai kuntayhtymien kanssa. 

 

Kriisiterapeutti,. Yhdistyksen oma kriisiterapeutti tapasi vuoden aikana yhteensä potilasta yhteensä 476 
kertaa, puhelimitse ja internetin välityksellä on ollut XXX kohtaamista (vuonna 2016: 406). Sen lisäksi on 
sairaaloissa ja terveyskeskuksessa suoritettu psykoterapeuttimme toimesta ammattihenkilökunnan 
työnohjausta. Yhdistys on myös ostanut kriisiterapiapalveluita myös neljältä ns. freelancer-terapeutilta 
pääosin Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueelle 

 

Tukihenkilöverkoston kehittäminen jatkui toimikaudella niin, että yhdistys järjesti vain ruotsinkielisen 
tukihenkilökoulutuksen Suomen Syöpäyhdistyksen konseptin mukaisesti. Lisäksi on järjestetty 
tukihenkilöiden ohjauksellisia tapaamisia ja täydennyskoulutusta, johon osallistui 33 vertaistukihenkilöä. 
Tukihenkilöverkostossa oli vuoden 2017 aikana noin 60 henkilöä, joilla raportoituja tuettavia 144 henkeä ja 
kohtaamisia heidän kanssaan 286 kpl. 

Yhdistyksen piirissä kokoontui 14 eri vertaistukiryhmää, joissa oli mukana 80 henkilöä. 

 

Syöpäneuvonta-asemapalvelut on järjestetty Vaasan, Kokkolan, Pietarsaaren ja Seinäjoen toimistoihin.  

Neuvonta-asemilta on annettu tautia koskevaa tietoa potilaille, omaisille ja oireettomalle väestölle. 
Neuvontahoitajat ovat kohdanneet potilaita ja omaisia neuvoen ja tukien yhteensä 3.195 kertaa. 

Uusina toiminta- ja palvelumuotoina alkoi vuoden 2017 lokakuussa aikana Vaasassa rintasyöpäpotilaiden 
proteesisovituspalvelu yhteistyössä Vaasan Keskussairaalan kanssa. Kokkolassa jatkui toukokuussa 2016 
alkanut rintaproteesien sovituspalvelu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiakkaille. 
Proteesipalveluitamme käytti vuonna 2017 yhteensä XXX asiakasta. Vuoden 2017 aikana jatkui myös  
lymfaneuvontapalvelumme, joka päättyi kesällä 2017. Lymfaneuvonnassa kävi vuoden aikana yhteensä XX 
asiakasta. 

Vuoden 2017 alussa aikana Seinäjoen toimistomme muutti kokonaan uusittuihin tiloihin. Pietarsaaren 
neuvonta-asema siirtyi vuoden mittaan useasti Malmin terveyskeskuksen remontin takia.  

 

Syöpätauteja koskevaa koulutustoimintaa järjestettiin toimintavuoden aikana 
terveydenhuoltohenkilöstölle toiminta-alueen sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä luonnollisesti 
yhdistyksen neuvonta-asemilla. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten ja sairaalan 
syöpäyhdyshenkilöille järjestettiin oma koulutuspäivä toukokuussa. 

 

Jäsenistö. Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2017 yhteensä 12.672, kun se vuotta aiemmin oli 
12.815 henkeä eli vähennystä 143 henkeä (-1,1%).  
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Väestön ja jäsenistön ikääntymisellä on oma merkityksensä jäsenkunnan vähenemisellä myös 
valtakunnallisella tasolla. 

Henkilöjäsenmaksu oli toimintakauden aikana 22€ ja kuntajäsenmaksu 3 senttiä per kunnan henkikirjoitettu 
asukas. Alueen kunnista vain osa on yhdistyksen kuntajäseniä ja koko kuntajäsenyys on käsitteenä  
jatkossa uudelleenarvioitava. 

 

Varainhankinnassa tärkeimmät tulolähteet olivat jäsenmaksut 263.770,87€ (2016: 264.334,81€). Todella 
suuri merkitys oli lahjoituksilla ja testamenteilla, joiden arvo toimintavuonna oli yhteensä 509.021,14€ 
(2016: 182.212,98€). Adressi- ja muun myynnin, kuten Roosanauhamyynnin arvo oli toimintavuoden aikana 
53.597,68€ (2016: 35.626,26€). 

 

Hallinto ja henkilöstö. Yhdistyksen hallitukseen kuului toimintavuoden aikana edelleen 11 varsinaista 
(puheenjohtaja ja 10 hallituksen jäsentä) ja 10 varajäsentä, jotka edustavat eri ammattiryhmiä, 
kansalaispiirejä ja maakuntia. Sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia pidettiin toimintakautena kaksi: 
kevät- ja syyskokous. Hallitus ja hallituksen työvaliokunta kokoontui yhteensä11 kertaa. Hallituksen 
toiminnassa otettiin käyttöön uusi sääntökäytäntö arpomalla ensimmäiset erovuoroiset.    

Vakituiseen henkilökuntaan kuului vuoden lopulla 11 henkeä. Henkilöstökulujen yhteissumma oli 
559.479,00€ (2016: 571.488,07€).  

Vuoden 2017 aikana otettiin käyttöön uusi internet-pohjainen toiminnan tilastointijärjestelmä Softman. Yksi 
Vaasan neuvontahoitajista oli vuoden 2017 aikana opintovapaalla irtisanoutuen syyskuussa. K5:n alueella 
oli palvelutarpeen ja nykyisen saattohoitajan eläköitymisen takia 1.10 alkaen kaksi hoitajaa, sekä nykyinen 
että hänen seuraajansa (Yvonne Wikström). 

 

Tulevaisuuden uhkakuviin ja haasteisiin kuuluvat edelleen toiminnan rahoittaminen ja syöpätapausten 
lisääntyminen. Vallitseva sijoitusmarkkinatilanne huolestuttaa: sijoitusten arvot vaihtelevat suuresti ja tuotto 
on keskimääräistä pienempää, varsinkin pitkällä ajanjaksolla. Tämä johtuu myös osaksi valitsemastamme 
varovaisesta sijoitusstrategiasta. 

Yhdistys on edelleen aktiivisesti osallistunut Suomen Syöpäjärjestöjen kehitystyöhön. Yhteistyön 
tarkoituksena on myös taata jäsenjärjestöille niiden perusrahoitus. Syöpäsäätiön yhdistykselle antama 
toiminta-avustus (50.000€) onkin yhdistykselle merkittävä. 

Pohjanmaan Syöpäyhdistys – Österbottens Cancerförening ry:n jäsenkunnan uskollisesti maksama 
jäsenmaksu kielii siitä, että yhdistys on jäsenilleen tärkeä, mutta myös siitä, että jäsenet haluavat tukea 
yhdistystä tärkeässä tehtävässä; taistelussa syöpää vastaan. Vankka tuki rohkaisee uusiin ponnistuksiin. 
 

Yhdistyksen talouden riskejä ovat mm. yleisen taloudellisen tilanteen sekä asenneilmaston vaikutus 
keräys- ja lahjoitustuottoihin. Myös kuntatalouden heikkeneminen ja sote-uudistuksen mukanaan tuoma 
rakennemuutos voi olla riski nimenomaan palliatiivisen hoidon ja proteesisovitustoiminnan rahoittamiselle. 
Yleinen vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisyyden muutos ovat myös muutokseen pakottavia tekijöitä 
yhdistyksessämme.    

Tekemällä arvokasta työtä pohjalaisten syöpäpotilaiden hyväksi, ansaitsemme varmasti oman osamme 
lahjoituksista ja keräyksistä sekä jäsenmaksuina myös jatkossa.  

Myös yhdistyksen osittain omistaman kiinteistön (KOY Raastuvankatu 13) liiketoiminnan ja sen arvon 
kehitys on riski yhdistyksen taloudelle. 

 

Maaliskuun 8 päivänä 2018 

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry 

Hallitus 


