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1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 
 

  

SYÖPÄTYÖSSÄ PALJON TEHTÄVÄÄ – TYÖ SAA TUKEA 

 

Vuosi 2014 oli vireän toiminnan aikaa Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksessä. Koko maakunnan alueella toimiva 

yhdistyksemme on koettu ja koetaan tärkeäksi. Lisääntynyt palvelujen kysyntä on osoittanut, että syöpätyössä 

on paljon tehtävää. Kiitollisina voimme todeta, että samaan aikaan työmme on saanut monin tavoin arvostusta 

ja toimintaamme on muistettu taloudellisesti. 

Viime vuonna yhdistyksemme saamat testamentti- ja muut lahjoitukset loivat perustaa toiminnan kehittämisel-

le. Talouden vahvistumisen ansiosta voimme ottaa myös uuden työntekijän. Loppuvuodesta avoinna olleeseen 

tehtävään oli runsaasti hakijoita. Olemme iloisia, että monin tavoin vaativa syöpätyö koetaan arvostetuksi ja 

yhdistyksemme vetovoimaiseksi työnantajaksi. Uusi työntekijä aloitti tehtävässä vuoden 2015 puolella.  

Kansanterveys- ja potilasjärjestönä toimiva syöpäyhdistys on suuresti kiitollinen kaikesta tuesta ja lahjoituksis-

ta, suurista ja pienistä. Tiedämme, että pienistä puroista kasvaa lopulta suuria jokia. Työssämme kaikkien panos 

on tärkeä ja arvokas.  

Oman tärkeän panoksensa antavat yhdistyksen hallituksessa, osastojen johtokunnissa tai muissa luottamusteh-

tävissä toimivat sekä tukihenkilöt ja vapaaehtoistoimijat. He kaikki antavat toimintaan oman aikansa ja työpa-

noksensa ilman kokous- tai muita palkkioita. Samoin ilman palkkioita toimitaan myös syöpäjärjestöjen valta-

kunnallisissa luottamustehtävissä. 

Kansalaisjärjestönä arvostamme jäsenyyttä ja toivomme, että jäsenyys koettaisiin tärkeäksi. Aika ajoin on hyvä 

muistuttaa jäsenyyden merkityksestä. Yhdistyksen voima on jäsenissä, jotka omalla toiminnallaan ja aktiivisuu-

dellaan luovat järjestötoiminnalle perustan.  

Yhdistyksemme sääntöihin kirjattua toiminnan tarkoitusta on kirkastettu strategiatyössä. Vuosille 2015–2020 

valmisteltua syöpäjärjestöjen strategiaa voidaan luonnehtia lupaukseksi toimia määrätietoisesti sairastuneiden 

tukemiseksi, syövän ehkäisemiseksi ja syövästä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.  

Toimintavuonna strategiavalmistelua tehtiin yhdistyksen hallituksen ja osastojen edustajien työpajassa, johon 

myös Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri Sakari Karjalainen osallistui. Strategisina tavoitteina on tehostaa 

syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista, tukea syövänhoidon kehittämistä, edistää hyvää elämää syövästä huoli-

matta ja vahvistaa syöpätutkimusta. 

Syöpään sairastuneen on tärkeää saada tukea ja tietoa heti sairauden toteamisesta alkaen. Yhdistyksemme 

neuvonta- ja tukipalvelut ovat sairastuneiden ja heidän läheistensä käytettävissä.  Sairaudesta toipumiselle 

luovat edellytyksiä laadukas hoito ja hyvä hoitosuhde sekä vertaistuki, neuvonta ja kuntoutuminen. 

Esitän lämpimät kiitokset tuloksekkaasta vuodesta yhdistyksemme työntekijöille, jäsenille, luottamushenkilöil-

le, lahjoittajille, tukijoille, yhteistyökumppaneille. Meille kaikille on syöpätyössä paljon tehtävää ja suuri haas-

teemme on turvata kaikille hyvä elämänlaatu syövästä huolimatta. Olemme suuresti kiitollisia, että tässä työssä 

tukenamme on laaja syöpätyön ystävien ja tukijoiden joukko. 

     Matti Väistö  



2. YLEISTÄ  
 
 
Vuosi 2014 oli Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen 58. toimintavuosi. Pohjois-Karjalaan perustettiin Suomen 
Syöpäyhdistyksen Pohjois-Karjalan osasto vuonna 1956 ja se hyväksyttiin Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys r.y:nä 
yhdistysrekisteriin 16.5.1967. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i 
Finland ry:een. Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta. Vuonna 2014 vapaaehtoistoimijoiden 
ylläpitäminä toimivia paikallisosastoja oli 14. 
 
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys r.y:n säännöt määräävät yhdistyksen toiminnan eli "yhdistyksen tarkoituksena 
on toiminta-alueellaan työskennellä syöpäsairauksien ehkäisemiseksi ja näiden sairauksien seuraamusten vä-
hentämiseksi ja torjumiseksi." 
 
Vuoden 2014 toimintaa toteutettiin yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Yhdistyksen tuottamista palveluista tukikeskustelut-, terveysneuvonta- ja vertaistukipalvelujen kysyntä oli aktii-
vista. Palvelujen kysyntä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.  Toimintavuonna yhdistyksen toimistoon tuli 
1899 puhelua (v 2013 1889). Yhdistyksen kotisivuille kirjaantui google analyticsin mukaan yksilöityjä käyntejä 
7263 kappaletta (v. 2013 5991) ja katseltujen sivujen kokonaismäärä oli 32 371 kappaletta (v 2013 23 309).  
 
Yhdistyksen toiminnasta informoitiin mm. sairaalan osastotunneilla, eri luentotilaisuuksissa/tapahtumissa ja 
yhdistyksen avoimien ovien –päivänä sekä paikallisosastojen toimesta. Lisäksi toiminnasta tiedotettiin yhdistyk-
sen kotisivuilla, Karjalaisen järjestöpalstalla, eri paikallislehdissä ja toimittamalla yhteistyökumppaneille mate-
riaalia yhdistyksen toiminnastaa.  
 
 
 
3. HALLINTO 
 
 
3.1. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 4.4.2014 ja syyskokous 25.11.2014. Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen mää-
räämät asiat. Lisäksi kevätkokouksessa keskusteltiin toimintavuoden varainhankinnasta ja syyskokouksessa 
käytiin läpi varainhankinnan tuloksia ja yhdistyksen tulevaa toimintavuotta.  Kevätkokoukseen osallistui 29 
henkilöä ja syyskokoukseen 33 henkilöä. 
 
 
3.2. Hallitus 
 
Yhdistyksen hallinnosta vastasi ja yhdistyksen toimintaa valvoi yhdistyksen hallitus, johon kuuluivat puheenjoh-
taja ja yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallitus kokoontui yhdeksän 
(9) kertaa. Pöytäkirjoihin kirjattiin 143 §:ää. 
 
Hallituksen jäsenet vuonna 2014  
Matti Väistö, puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos, Kiihtelysvaara 
Henna Myller, varapuheenjohtaja, lehtori, Joensuu 
Raakel Ikonen, osastonhoitaja, Outokumpu 
Vuokko Väistö, sairaanhoitaja (el.), Tohmajärvi 



Elna Juvonen, sairaanhoitaja (el.), Kitee 
Kaisu Mustonen, toimistonhoitaja (el.), Lieksa 
Leena Pöyhönen, sairaanhoitaja (el.), Joensuu 
Anja Back, johtava hoitaja (el.), Ilomantsi 
Sirpa Romppanen, ohjaaja, Eno 
Kristina Vänskä, sairaanhoitaja (el.), Liperi 
 
Hallituksen kunniapuheenjohtaja 
lääkintöneuvos Pertti Puhakka 
 
Hallituksen kunniajäsenet 
kunnallisneuvos Eeva Turunen 
toiminnanjohtaja, eläkeläinen Irma Nuutinen  
 
 
Hallitusta avustavia toimikuntia oli kolme (3): 
Yhdistyksen toiminnan kehittämistiimi 
Vuokko Väistö, Leena Pöyhönen, Kristina Vänskä, Kaisu Mustonen, Raakel Ikonen, Anja Back ja Suvi Jolkkonen. 
 
Työvaliokunta 
Matti Väistö, Henna Myller, Anja Back, Suvi Jolkkonen.  
 
Lahjarahastotoimikunta 
Matti Väistö, Leena Pöyhönen, Raakel Ikonen, Suvi Jolkkonen. 
 
 
 
3.3. Tilintarkastajat 
 
Tilintarkastus 
Joensuun Tilintarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajina HTM-tilintarkastaja Seppo Åkerlund ja KHT-
tilintarkastaja Eeva Hiltunen. 
 
 
3.4. Edustukset ja jäsenyydet 
 
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 
Yhdistyksen edustajana oli lehtori Henna Myller ja hänen varajäsenensä oli toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen. 
 
Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen järjestövaliokunta 
Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Väistö. 
 
Suomen Syöpäyhdistyksen hallitus 
Valtiopäiväneuvos Matti Väistö. 
 
Suomen Syöpäyhdistyksen kuntoutuksen arviointityöryhmä 
Yhdistyksen edustajana toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen 
 



Suomen Syöpäyhdistyksen väliaikaisen vaalivaliokunnan jäsen  
Yhdistyksen edustajana oli lehtori Henna Myller. 
 
Syöpäjärjestöjen valtakunnalliset neuvottelupäivät Kotkassa Merikeskus Vellamossa 31.1.-1.2.2014. 
Neuvottelupäiville osallistui puheenjohtaja Matti Väistö, hallituksen jäsen Vuokko Väistö ja toiminnanjohtaja 
Suvi Jolkkonen. 
 
Karelia ammattikorkeakoulun Paletti-hanke 
Ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Väistö, ohjausryhmän varajäsen Suvi Jolkkonen 
 
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän Syöpätukiverkosto 
Syöpätukiverkoston sihteerinä sairaanhoitaja Salla-Maaria Martikainen 
 
Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksen hallinnoima maakunnallinen Savuton työryhmä 
Yhdistyksen edustajan sairaanhoitaja Marketta Komulainen 
 
Kotikartanoyhdistyksen hallitus 
Yhdistyksen edustajana Leena Pöyhönen 
 
Joensuunseudun Omaiset ja Läheiset ry Omaisverkosto 
Yhdistyksen edustajana toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen 
 
Yhdistys oli jäsenenä: Kotikartanoyhdistyksessä ja Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskuksessa.  
 
 
 
4. TOIMISTO JA TOIMIHENKILÖT 
 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Karjalankatu 4 A 1 Joensuussa ja oli toimintavuonna avoinna ma-to klo 9-15 ja pe 
klo 9-13. 
 
Henkilöstöön kuuluivat kokopäivätoimisesti: 
Suvi Jolkkonen, toiminnanjohtaja 
Marketta Komulainen, sairaanhoitaja, terveysneuvonta ja kuntoutus 
Salla-Maaria Martikainen, sairaanhoitaja, tuki- ja kriisitoiminta 
Hilkka Huikuri, palvelusihteeri (kokopäivätoimisesti 1.4.2014 alkaen, 1.1.-30.3. välisen ajan osa-aikaisesti) 
 
Osa-aikaisina ostopalvelutyöntekijöinä 
Tuija-Kaisa Teikari, kirjallisuusterapeutti, Lukuportti -ryhmä 
Heidi Maria Haaranen, suuhygienisti, luennoijana vertaisryhmissä 
Eeva-Kaisa Titov, kirurgian erikoislääkäri, sopeutumisvalmennuskursseilla luennoijana 
Leila Friis, psykoterapeutti, luennoijana saattotukihenkilökoulutuksessa 
Päivi Luukkainen, seksuaaliterapeutti, psykoterapeutti, luennoijana sopeutumisvalmennuskursseilla 
Juha Siira, psykologi, luennoijana sopeutumisvalmennuskurssilla 
Päivi Saarelma, kuvataiteen opettaja, luennoijana sopeutumisvalmennuskurssilla 
Niina Pirinen, musiikkiterapeutti, luennoijana vertaisryhmässä 
Outi Tammi, psykologi, luennoijana vertaisryhmässä 
 



Vapaaehtoisina ryhmänvetäjinä 
Helinä Helminen, joogaryhmän vetäjä 
Anja Back, vertaistukiryhmän vetäjä Ilomantsi 
 
Vapaaehtoisina luennoijina ryhmissä/koulutuksissa 
Kati Häkkinen, sairaalapastori 
Arja Arponen, psykiatrinen sairaanhoitaja 
Vojna Tapola, psykoterapeutti 
Marjut Laukkanen, sairaanhoitaja, diakoni 
Maija Heikura, ravitsemusterapeutti 
Mervi Vartiainen, sairaanhoitaja 
 
 
 
5. JÄSENET, JÄSENETUUDET JA JÄSENTOIMINTA  
 
Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt. Henkilöjäsenmaksu oli 20 euroa ja kun-
tajäsenmaksu 0,05 euroa kunnan asukasta kohden. Henkilöjäseniä oli kertomusvuoden lopussa 3424 jäsenmak-
sun maksanutta yhdistyksen jäsentä (vuonna 2013 3478). Jäsenmäärät kunnittain vuonna 2013 löytyvät liit-
teestä 1. 
 
Kuntajäsenmaksun maksoivat Ilomantsi, Kitee ja Tohmajärvi. 
 
 
5.1. Jäsenetuudet  
    
Kaikille jäsenille tuleva, taloudellisesti merkittävin jäsenetu on Syöpä Cancer-lehti. Muita jäsenetuja olivat: 
  

- 3 euron korvaus syövän hoitoon liittyviltä hoitopäiviltä ja poliklinikkakäynniltä jäsenmaksun maksamis-   
päivästä lähtien.  
- jäsenhinta yhdistyksen järjestämillä virkistysmatkoilla 
- maksuttomat keskustelu-, neuvonta- ja ohjauspalvelut syöpään sairastuneille ja omaisille 
- maksuton ohjaus rintojen omatoimiseen tarkkailuun  
 - maksuton  iho- ja luomimuutosten tarkastus                                                                                                                     
 - Joensuun Keskusapteekki: perusvoiteet, ravintolisät – 10 % 
 - Vetrea Joensuu: fysioterapiapalveluiden, uimahallin, suolahuoneen ja kuntosalin sarjalipuista – 10 % 
 - Oriflame Kauneuspiste Joensuu: hemmotteluhoidot – 20 % 

  
Jäsenyyteen kuuluvia syöpäpotilaiden hoitopäiväkorvauksia maksettiin vuoden aikana 2229,00 euroa (vuonna 
2013 3237,00 euroa). Lahjarahaston kautta avustuksia jaettiin yhteensä 2 300 euroa neljälle (4) eri perheelle.  
 
 
5.2. Paikallisosastot ja niiden toiminta 
 
Kertomusvuonna oli toiminnassa 14 yhdistyksen rekisteröimätöntä paikallisosastoa. Osastojen toimintaa ohjasi 
toimintaohje. Osastot järjestivät sen mukaisesti toimintansa suunnittelun ja toteutuksen sekä vastasivat varo-
jensa hoidosta. Toimintaohjeen mukaisesti osastojen keskeiset tehtävät ovat syöpätietouden edistäminen, 
yhdistyksen tuottamista kuntoutus- ja tukipalveluista tiedottaminen sekä sosiaalisen kuntoutus- ja virkistystoi- 



minnan järjestäminen.  Toimintakertomukset, tilinpäätökset, toimintasuunnitelmat, talousarviot ja henkilöva-
linnat käsiteltiin osastojen vuosikokouksissa. 
 
Osastojen keskeisiä toimintatapoja olivat kerhokokoontumiset, luentotilaisuudet, erilaiset harrastusryhmät ja 
virkistystoiminta. Varoja paikallisosastot keräsivät pääsääntöisesti pitämällä myyjäisiä, arpajaisia ja kirpputoria. 
Paikallisosastojen toiminnasta on tiivistelmä liitteessä 3. 
 
Osastojen toiminta oli toimintavuonna pääosin aktiivista ja monipuolista. Osastot osallistuivat aktiivisesti ja 
ansiokkaasti Roosanauha-lipaskeräykseen. Osastojen toiminnan taloudellinen tulos ja varat on esitetty liittees-
sä 2. 
 
Yhdistyksen ja osastojen edustajien tapaaminen pidettiin kevät- ja syyskokouksien yhteydessä. Lisäksi yhdistyk-
sen toiminnanjohtaja kävi vuoden alussa osastojen vuosikokouksissa. Kuudesta (6) eri paikallisosastosta oli 
edustus yhdistyksen hallituksessa. 
 
 
Yhdistyksen osastoina perustamisjärjestyksessä toimivat: 
 
* Lieksan osasto, perustettu 1975 
puheenjohtaja Kaisu Mustonen, sihteeri Ritva Ikonen 
* Nurmeksen osasto, perustettu 1980 
puheenjohtaja Leena Kuvaja, sihteeri Helena Halonen 
* Enon osasto, perustettu 1982 
puheenjohtaja Sirpa Romppanen, sihteeri Anja Hirvonen 
* Outokummun osasto, perustettu 1982 
puheenjohtaja Pirjo Vauhkonen, sihteeri - 
* Kiteen osasto, perustettu 1983 
puheenjohtaja Aune Timonen, sihteeri Sirkku Tolvanen 
* Juuan osasto, perustettu 1984 
puheenjohtaja Kyllikki Väyrynen, sihteeri - 
* Ilomantsin osasto, perustettu 1984 
Puheenjohtaja Anja Back, sihteeri - 
* Tohmajärven osasto, perustettu 1986 
puheenjohtaja Vuokko Väistö, sihteeri Seija Dufva 
* Polvijärven osasto, perustettu 1987 
puheenjohtaja Mirja Tanskanen, sihteeri Arja Leskinen 
* Kiihtelysvaaran osasto, perustettu 1991 
puheenjohtaja Irma Nuutinen, sihteeri - 
* Liperin osasto, perustettu 1991 
puheenjohtaja Salme Hiltunen, sihteeri Leena Pekkinen 
* Kontiolahden osasto, perustettu 1991 
puheenjohtaja Pirjo Kukkonen, sihteeri Marjatta Myyry 
* Rääkkylän osasto, perustettu 1995 
puheenjohtaja Raija Autio, sihteeri - 
* Valtimon osasto, perustettu 2004 
puheenjohtaja Aune Hämynen, sihteeri Raija Tiainen. 
 
 



Paikallisosastojen toimintaa tuettiin tiedotuksellisesti, toiminnallisesti, taloudellisesti (antamalla myyjäi-
siin/arpajaisiin tuotteita, adresseja ja pesuaineita) sekä välittämällä syöpäjärjestöjen tuottamia potilasoppaita 
ja yhdistyksen esitteitä.   
 
 
6. MAAKUNNALLINEN TUKI- JA KRIISITOIMINTA 
 
 
Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän kohdennetun avustuksen avulla toteutettiin maakunnallista syöpään 
sairastuneiden ja heidän läheisten tuki- ja kriisitoimintaa, jossa yhdistyksen sairaanhoitaja, palvelusihteeri ja 
toiminnanjohtaja sekä koulutetut tukihenkilöt toimivat syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä apuna 
sairauden eri vaiheissa. Raha-automaattiyhdistys myönsi yhdistykselle alueelliseen syöpään sairastuneiden ja 
heidän läheistensä tuki- ja kriisitoimintaan avustusta 79 000 euroa. Sairauden aiheuttaman epävarmuuden 
kohtaaminen potilaan ja omaisen roolissa oli keskeinen tuen tarpeen aiheuttaja sekä henkilökohtaisissa tapaa-
misissa että puhelinkeskusteluissa. 
 
Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja kriisitoiminnasta vastaavalla sairaanhoitajalla oli 90 käyn-
tiä asiakkaiden kotona (vuonna 2013 85 käyntiä). Käyntikertoja oli 1-10 kertaa/ asiakas. Yhteensä tuettavia oli 
95 henkilöä (vuonna 2013 75 henkilöä) joista naisia oli 71 henkilöä ja miehiä 24 henkilöä. Tukikäyntejä tehtiin 
seuraavilla paikkakunnilla: Polvijärvi, Heinävesi, Joensuu, Kontiolahti, Tuupovaara, Kiihtelysvaara, Tohmajärvi, 
Eno, Outokumpu, Lieksa ja Liperi. Käynnit olivat asiakkaille maksuttomia. Sairaalatapaamisia oli 94 henkilön 
kanssa (vuonna 2013 60 kpl), joista miehiä oli 37 henkilöä ja naisia 57 henkilöä. Kriisi-/tukikeskusteluja toimis-
tolla oli 37 naisen ja yhdeksän (9) miehen kanssa (vuonna 2013 yht. 96) ja puheluita oli 229 kpl (vuonna 2013 
272 kpl). Puheluita tuli 197 naiselta ja 32 mieheltä. Ohjausta ja neuvontaa annettiin myös sähköpostin avulla.  
 
Palvelusihteeri ohjasi toimistolla tuki- ja kriisitoimintaan liittyen 119 naista ja 25 miestä. Ohjaus-
/tukikeskustelut toimistolla kestivät 30-60 minuuttia. Puhelimitse hän opasti tuki- ja kriisitoimintaan liittyen 
211 naista ja 45 miestä. Puhelinkeskustelut kestivät 10-40 minuuttia. 
 
Toiminnanjohtaja keskusteli tukipuheluja 31 naisen ja yhdeksän (9) miehen kanssa. Toimistolla ja maakunnassa 
paikallisosastojen vuosikokousten yhteydessä tukikeskusteluja oli 26 naisen ja yhdeksän (9) miehen kanssa. 
Tukipuhelut kestivät 15-60 minuuttia ja kasvotusten keskustelut 30-120 minuuttia. 
 
Sairaanhoitaja ja toiminnanjohtaja vetivät vertaistukiryhmiä sekä järjestivät tukihenkilöiden koulutukset toi-
mintavuoden aikana.  
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6.1. Ryhmätoiminta 
 

 Syöpään sairastuneiden miesten vertaistapaamisia (Vilttiketju) oli vuoden aikana kuusi (6) kertaa, 
osanottajia 2-13 henkilöä/kerta, yhteensä 43 käyntiä. Osallistujia oli Liperistä, Joensuusta ja Reijolasta. 

 Avanneleikattujen ryhmä kokoontui seitsemän (7) kertaa ja osallistujia oli 15-21 henkilöä/kerta, kävi-
jöitä ryhmässä yhteensä 32 eri henkilöä (miehiä 9 ja naisia 23). Ryhmäläisten ikäjakauma 26-80 vuotta. 
Osallistujia oli Joensuusta, Liperistä, Outokummusta, Pyhäselästä, Juuasta, Nurmeksesta ja Kontiolah-
delta. Ryhmän vetäjänä toimi Suvi Jolkkonen. Ryhmän kanssa järjestettiin myös keväällä retki Kolille yh-
teistyössä Pohjois-Karjalan Ilcon r.y:n kanssa. 

 Lukuportti kokoontui yhdeksän (9) kertaa ja osallistujia oli 10-12/kerta (kaikki osallistujat naisia). Vetä-
jänä toimi kirjallisuusterapeutti Tuija-Kaisa Teikari. 

 Vastottain syöpään sairastuneiden ryhmä kokoontui seitsemän (7) kertaa. Osallistujia 3-8 henki-
löä/kerta (miehiä 3 ja naisia 14). Ryhmäläisten ikäjakauma oli 49-67 vuotta. Osallistujia oli Joensuusta, 
Liperistä ja Kontiolahdelta. Vetäjänä oli sh Salla-Maaria Martikainen. 

 Pitkäaikaista ja uusiutunutta syöpäsairautta sairastavien ryhmä kokoontui seitsemän (7) kertaa. Osal-
listujia 5-8 henkilöä/kerta (miehiä 2 ja naisia 12). Ryhmäläisten ikäjakauma oli 32-82 vuotta. Osallistujia 
oli Joensuusta, Kontiolahdelta ja Liperistä. Vetäjänä oli sh Salla-Maaria Martikainen. 

 Syöpään sairastuneiden naisten vertaistapaaminen Rinnakkain -ryhmä kokoontui seitsemän (7) kertaa 
ja osallistujia oli 3-8 henkilöä/kerta, yhteensä 38 käyntiä.  Osallistujia oli Joensuusta ja Liperistä. 

 Omaisten ryhmä kokoontui kuusi (6) kertaa kevään aikana. Ryhmä oli kohdennettu parantumatonta 
syöpää sairastavien läheisille ja toteutettiin siten, että kaksi kokoontumiskertaa oli avoimia ja sen jäl-
keen ryhmä muuttui suljetuksi ryhmäksi. Osallistujia oli 3-7 henkilöä/kokoontuminen (miehiä 3 ja naisia 
4). Ikäjakauma oli 26-71 vuotta. Osallistujat olivat Joensuusta ja Kontiolahdelta.  

 Omaisten ryhmä kokoontui kolme (3) kertaa syksyn aikana. Ryhmä oli syksyllä avoin ryhmä kaikille 
syöpään sairastuneiden läheisille ja omaisille. Osallistujia oli 3-4 henkilöä/kokoontuminen, yhteensä 
kuusi (6) eri henkilöä (miehiä 1 ja naisia 5). Ikäjakauma oli 26-71 vuotta. Osallistujat olivat Joensuusta, 
Kontiolahdelta ja Liperistä. 

 Joogaryhmä kokoontui 24 kertaa ja osallistujia 18-25/kerta, yhteensä 26 eri osallistujaa (kaikki osallis-
tujat naisia). Vetäjänä toimi Helinä Helminen. 

 Allasryhmä kokoontui Joensuun Vetrealla vuoden aikana 20 kertaa ja osallistujia oli 16-22 henki-
lö/kerta, yhteensä 31 eri osallistujaa (naisia 26 ja miehiä 5). Allasryhmän vetäjänä toimi Vetrean fy-
sioterapeutti. 
 

Uutena toimintana toimintavuoden aikana käynnistettiin vertaistuki-illat maakunnan alueella, jotka toteutettiin 
yhteistyössä paikallisosastojen kanssa. Iltoihin osallistui yhteensä 52 henkilöä. Vertaistuki-illat järjestettiin seu-
raavilla paikkakunnilla: Eno (miehiä 1 ja naisia 11), Liperi (naisia 6), Nurmes (naisia 8), Kitee (miehiä 4 ja naisia 
7), Ilomantsi (miehiä 1 ja naisia 3) ja Lieksa (miehiä 2 ja naisia 9). 
 
 
 
6.2. Koulutetut tukihenkilöt 
 

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminta koostuu vertaistukihenkilöistä, omaisten tukihenkilöistä 
ja saattotukihenkilöistä. Pohjois-Karjalan maakunnan alueella vertaistukihenkilöiden määrä oli 50 henkilöä (v 
2013 41 henkilöä) ja saattotukihenkilöiden määrä oli 29 henkilöä (v 2013 19 henkilöä).  

Syksyllä 2014 koulutettiin yhdeksän (9) uutta vertaistukihenkilöä ja kymmenen (10) uutta saattotukihenkilöä. 
Kaikille tukihenkilöille järjestettiin täydennyskoulutusta 10.5.2014 ”Voimavarat ja niiden tunnistaminen” Joen-



suun Vetreassa. Täydennyskoulutukseen osallistui 16 henkilöä. Kouluttajina toimivat sairaanhoitaja Salla-
Maaria Martikainen, toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen ja psykoterapeutti Vojna Tapola. 

Saattotukihenkilöille järjestettiin toimintavuonna kaksi (2) työnohjauksellista työkokousta. Työkokouksiin osal-
listui 7-10 saattotukihenkilöä/kerta. Lisäksi saattotukihenkilöille järjestettiin hemmottelu-ja virkistysilta touko-
kuussa 2014. Saattotukihenkilöille järjestettiin Saattohoito puheeksi –koulutus, jossa kouluttajina Terhokodin 
johtaja Juha Hänninen ja Miia Salonen, osallistujia 23 henkilöä. 

Kaikille vapaaehtoistoimijoille järjestettiin virkistyspäivä Ilomantsin Toivonlahdessa. Osallistujia oli 71 henkilöä. 

Tukihenkilötoiminnan koordinoinnista, tukihenkilöiden välityksestä ja ohjauksesta vastasi yhdistyksen sairaan-
hoitaja Salla-Maaria Martikainen. 

Saattotukihenkilöiden palveluita järjestettiin 14 (v 2013 17 eri asiakkaalle) eri asiakkaalle. Käyntikertoja tuetta-
vien luona saattotukihenkilöille kertyi 65 käyntiä (v 2013 171 kappaletta) ja tukipuheluita/tekstiviestejä saatto-
tukihenkilöille kertyi 114 kappaletta (v 2013 134 kappaletta). 

Vertaistukihenkilöillä tuettavia oli yhteensä 71 henkilöä (v 2013 37 henkilöä). Tukikäyntejä vertaistukihenkilöillä 
oli 194 käyntiä (v 2013 72 kpl). Tukipuheluita ja sähköpostikeskustelua tukihenkilöille kertyi 212 kappaletta (v 
2013 72 kappaletta).  

Saattotukihenkilöiden kanssa käytyjä ohjaus- ja tukipuheluja kertyi toiminnasta vastaavalle hoitajalle 28 kpl (v 
2013 74 kpl). Vertaistukihenkilöiden kanssa käytyjä ohjaus- ja tukipuheluja kertyi 23 kpl (v 2013 29 kpl) ja ta-
paamisia kaksi (2) kappaletta. Tukea ja ohjausta annettiin tukihenkilöille myös sähköpostitse ja tekstiviestein 
sekä koulutuksien yhteydessä. 
 
 
 
7. TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KUNTOUTUSTOIMINTA 
 
 
Terveysneuvonnan tavoitteena oli syöpätautien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen edistäminen. Keskei-
sinä aiheina oli tupakointitottumusten, ravinnon, liikunnan ja auringonottotapojen merkitys syöpään sairastu-
misriskin kannalta. Yhdistyksen työntekijät luennoivat terveyteen liittyvistä asioista monissa tilaisuuksissa ym-
päri maakuntaa (kohta 8. TAPAHTUMAT JA TIEDOTUS). 
 
Kuntatasolla tapahtuvassa terveydenedistämistyössä yhdistyksen sairaanhoitaja jatkoi päivän kestäviä vastaan-
ottoja eri kuntien terveyskeskuksissa. Vastaanotoilla keskusteltiin syöpään sairastuneiden ja heidän läheisten 
kanssa, sovitettiin rintaproteeseja, tarkastettiin ihomuutoksia ja luomia sekä opastettiin naisia rintojen oma-
toimiseen tarkkailuun. Sairaanhoitaja kävi vuoden aikana Lieksassa kaksi (2) kertaa sekä Nurmeksessa, Kiteellä, 
Ilomantsissa ja Polvijärvellä kerran (1). Sairaanhoitaja kävi myös neljässä (4) eri apteekissa ohjaamassa asiakkai-
ta iho- ja luomiasioissa. 
 
Sairaanhoitajan vastaanotolla kävi tarkistuttamassa ja saamassa ohjausta iho- ja luomimuutosasioissa 600 asia-
kasta (v 2013 616 asiakasta). Rintojen omatoimisen tarkkailun ohjauksessa kävi 43 asiakasta (v 2013 51 asiakas-
ta). 
 
Periytyvyyskeskustelussa sairaanhoitajan luona toimistolla kävi yhdeksän (9) asiakasta (vuosi 2013 4 asiakasta) 
ja kuntoutusohjauskeskustelussa kävi 38 asiakasta (vuosi 2013 25 asiakasta). Puheluja terveyden edistämisen 
osa-alueesta vastaavalle hoitajalle kertyi yhteensä 195 kappaletta, joista 41 puhelua oli kuntoutukseen liittyviä, 
periytyvyyteen neljä (4) ja loput puhelut liittyivät yleiseen terveysneuvontaan. Sairaanhoitaja osallistui toimin-
tavuoden aikana Savuttoman työryhmän kokouksiin. Uutena toimintana toimintavuoden aikana käynnistettiin 



yhdistyksen toimitiloissa 28 päivää ilman –tupakasta vieroitusryhmät yhteistyössä Pohjois-Karjalan Kansanter-
veyden keskuksen kanssa. Ryhmä järjestettiin kaksi (2) kertaa vuoden aikana. Keväällä oli viisi (5) tapaamisker-
taa ja osallistujia ryhmässä oli 3-4henkilöä/kerta. Syksyllä tapaamiskertoja oli viisi (5) ja osallistujia kaksi (2) 
henkilöä/kerta. 
 
 
 
7.1. Rintaproteesien välitys ja ohjaus 
 
Rintaproteesipalvelu on tarkoitettu rinnanpoisto- ja osapoistoleikkauksessa olleille naisille. Proteesin välitys on 
lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelua kunnille. Proteeseja välitettiin vuonna 2014 yhteensä 328 kappaletta 
(vuonna 2013 380 kpl). Rintaproteesin sovituksessa ja ohjauksessa kävi 301 henkilöä. Rintaproteesi valitaan 
yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle. Proteesin sovitustilanteessa annetaan ohjausta ja neuvontaa proteesiasioi-
hin, sairauteen, hoitoon, kuntoutukseen sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyen. 

 
 

 
7.2. Sopeutumisvalmennuskurssit 
 
Kurssien tavoitteena on lisätä syöpään sairastuneen ja hänen läheisensä tiedollisia valmiuksia sairauteen liitty-
vissä kysymyksissä sekä edistää psykososiaalista kuntoutusta ja siten antaa voimavaroja muuttuneen elämänti-
lanteen hallitsemiseksi. 
 
Toimintavuoden aikana yhdistys järjesti Raha-automaattiyhdistyksen tuella kursseja seuraavasti: 

 

 Tunteet voimavaroiksi –avokuntoutuskurssi, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys r.y. Kuntoutujia oli kurssilla 
yhteensä 10 henkilöä. Kokoontui yhteensä yhdeksän (9) kertaa. 

 Parikurssi, Toivonlahti Ilomantsi. Kuntoutujia oli seitsemän (7) pariskuntaa, yhteensä 14 henkilöä. 

 Uusiutunutta/pitkäaikaista syöpää sairastavat ja heidän läheisensä -kurssi, Toivonlahti Ilomantsi. Kun-
toutujia oli yhteensä 12 henkilöä. 
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8.  TAPAHTUMAT JA TIEDOTUS   
 
 
Vuonna 2014 Eläkeliitto oli Syöpäjärjestöjen yhteistyökumppani. Pohjois-Karjalassa tämä näkyi tiiviinä yhteis-
työnä eri alueiden Eläkeliiton yhdistysten kanssa.  
 
Syksyllä järjestettiin yhdistyksellä avoimet ovet, jossa esiteltiin yhdistyksen toimintaa. Avoimien ovien päivänä 
vierailijoita kävi 29 henkilöä, joista 19 henkilöä kävi yhdistyksellä ensimmäistä kertaa. Joulukuussa yhdistys 
järjesti jäsenilleen joulujuhlan Sokos hotelli Kimmelissä, johon osallistui 121 henkilöä. Joulujuhlaan oli tervetul-
leita myös kaikki vertaistukiryhmätoimintaan osallistuneet. 
 
Lisäksi järjestettiin seuraavat tapahtumat ja luennot: 

 Pohjois-Karjalan keskussairaala järjesti syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen kolme (3) ensitieto-
päivää Joensuussa. Yhdistyksen sairaanhoitaja oli jokaisessa ensitietopäivässä mukana esittelemässä 
syöpäyhdistyksen tuki- ja toimintamuotoja sekä kuntoutuksen osa-aluetta (osallistujia oli yhteensä n. 
90 henkilöä, vuonna 2013 63 osallistujaa). Luennoijana Salla-Maaria Martikainen.  

 8.1.2014 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ”Syöpäpotilaan psykososiaalinen tukeminen ja yhdis-
tyksen toiminta sekä tukipalvelut”, valmistuvat lähihoitajaopiskelijat, 20 osallistujaa. Luennoijana Salla-
Maaria Martikainen. 

 14.1.2014 ”Syövän varhainen toteaminen” Suvituulen palvelukeskus, 42 osallistujaa. Luennoijana Mar-
ketta Komulainen. 

 23.1.2014 ”Syövän varhainen toteaminen” Hammaslahden Hammaskammari, 24 osallistujaa. Luennoi-
jana Marketta Komulainen. 

 5.2.2014 ”Syövän varhainen toteaminen” Reijolan seurakuntatalo, yhteistyössä Reijolan eläkkeensaajat 
ry ja Pyhäselän seurakunta, 18 osallistujaa. Luennoijana Marketta Komulainen 

 26.2.2014 ”Syöpäpotilaan kohtaaminen ja tukeminen” Rantakylän kotihoito, 12 osallistujaa. Luennoija-
na Salla-Maaria Martikainen 

 27.2.2014 ”Syöpäyhdistyksen tarjoama tuki saattohoidossa oleville ja heidän läheisilleen”, Saattohoi-
toilta Joensuu. Osallistujia 40 henkilöä. Luennoijana Salla-Maaria Martikainen 

 8.3.2014 Naistenpäivän tapahtuma: ”Naisten syövät ja niiden varhainen toteaminen” Kesälahden viras-
totalon valtuustosali, yhteistyössä Kitee-Kesälahti paikallisosaston kanssa, 45 osallistujaa. Luennoijana 
Marketta Komulainen 

 19.3.2014 ”Rintasyöpä ja rintojen omatarkkailu” Juuan kuntatalon valtuustosali, osallistujia 35 henki-
löä. Yhteistyössä eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirin Juuan yhdistyksen kanssa. Luennoijana Marketta 
Komulainen 

 27.3.2014 ”Syövän varhainen toteaminen” Kiteen osuuspankin kerhotila, osallistujia 49 henkilöä. Yh-
teistyössä eläkeliiton Pohjois-Karjalan piirin Kiteen yhdistyksen kanssa. Luennoijana Marketta Komulai-
nen 

 15.4.2014 ”Kriisin kohdatessa” Lehmon seurakuntakoti. Yhteistyössä Kontiolahden paikallisosaston 
kanssa. Luennoijana Salla-Maaria Martikainen. Osallistujia 15 henkilöä.  

 16.4.2014 ”Syövän varhainen toteaminen” Värtsilä seurakuntatalo, 25 osallistujaa. Yhteistyössä eläke-
liiton Pohjois-Karjalan piirin Värtsilän yhdistyksen kanssa. Luennoijana Marketta Komulainen 

 24.4.2014 ”Syövän varhainen toteaminen” Koivupihan palvelukeskus, yhteistyössä Joensuun kaupungin 
ikäneuvola Ruorin kanssa, 16 osallistujaa. Luennoijana Marketta Komulainen 

 5.5.2014 ”Syövän hoito ja hoidon sivuvaikutukset. Kun elämä järkkyy, kuinka rinnalla” Spesio palvelut 
Honkalampisäätiö, osallistujia 13 henkilöä. Luennoijana Salla-Maaria Martikainen 



 6.5. ”Syövän hoidon nykyisyys ja tulevaisuus” -luentotilaisuudet Liperissä ja Kiihtelysvaarassa yhteis-
työssä paikallisosastojen kanssa. Osallistujia yhteensä 142 henkilöä. Luennoijana Suomen Syöpäyhdis-
tyksen ylilääkäri Liisa Pylkkänen. 

 7.5.2014 ”Hyvä-paha aurinko?” Lieksan kulttuurikeskus Braahe-Sali yhteistyössä Lieksan paikallisosas-
ton kanssa. Osallistujia 25 henkilöä. Luennoijana Marketta Komulainen 

 7.5.2014 ”Tukihenkilötoiminta Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksessä” Vessel-keskus, osallistujia 12 hen-
kilöä. Luennoijana Suvi Jolkkonen 

 8.5. ”Kokonaista tukemassa” Karelia ammattikorkeakoulu, sairaanhoitajaopiskelijat, osallistujia 27 hen-
kilöä. Luennoijana Salla-Maaria Martikainen 

 16.5.2014 aurinkoteemapäivä Niinivaaran apteekilla, osallistujia n. 30 henkilöä. Mukana tapahtumassa 
Marketta Komulainen 

 3.6.2014 ”Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen toiminta”, keskussairaalan osaston 1G kirurginen tiimi, 
osallistujia 8 henkilöä. Luennoijana Suvi Jolkkonen 

 6.6.2014 ”Strategiatyöpaja” yhdistyksellä, vierailijana Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri Sakari Kar-
jalainen. Osallistujia 19 henkilöä. 

 27.8.2014 ”Syövän varhainen toteaminen” Niinivaaran lukio, osallistujia 21 henkilöä. Luennoijana Mar-
ketta Komulainen 

 1.9.2014 ”Syöpäyhdistyksen toiminta ja syöpään sairastuneiden psykososiaalinen tukeminen” Karelia 
ammmattikorkeakoulun palliatiiviseen hoitoon erikoistuvat sairaanhoitajat, 16 osallistujaa. Luennoijana 
Salla-Maaria Martikainen 

 2.9.2014 ”Kokonaista tukemassa” Karelia ammmattikorkeakoulu, sairaanhoitajaopiskelijat, 60 osallistu-
jaa. Luennoijana Salla-Maaria Martikainen 

 24.9.2014 ”Asiaa eturauhassyövästä” Juuan kunnantalon valtuustosali. Yhteistyössä Juuan paikallis-
osaston ja eläkeliiton Juuan yhdistyksen kanssa, osallistujia 36 henkilöä. Luennoijana Marketta Komu-
lainen 

 2.10.2014 ”Kamalan ihana naiseus” Carelicumin auditorio Joensuu. Luennoijana Suomen Syöpäpotilaat 
r.y:n toiminnanjohtaja, seksologi Leena Rosenberg-Ryhänen. Osallistujia 24 henkilöä. 

 6.10.2014 Yhdistyksen avoimet ovet, osallistujia 29 henkilöä. 

 7.10.2014 ”Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen toiminta”, osasto 2G:n henkilökunta, osallistujia 12 hen-
kilöä. Suvi Jolkkonen ja Salla-Maaria Martikainen 

 8.10.2014 ” Syövän hoito ja hoidon sivuvaikutukset. Kun elämä järkkyy, kuinka rinnalla” Spesio palvelut 
Honkalampisäätiö, osallistujia 7 henkilöä. Luennoijana Salla-Maaria Martikainen  

 9.10.2014 ”Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen toiminta” Omaiset ja läheiset ry Joensuu Vessel-keskus, 
osallistujia 6 henkilöä. Luennoijana Suvi Jolkkonen 

 14.10.2014 ”Rintasyöpä ja rintojen omatarkkailu” yhteistyössä Hammaslahden Marttojen kanssa, 14 
osallistujaa, luennoijana Marketta Komulainen 

 5.11.2014 ”Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen toiminta”, osasto 3K:n henkilökunta, osallistujia 10 hen-
kilöä. Luennoijana Suvi Jolkkonen  

 12.11.2014 ”Syövän varhainen toteaminen” yhteistyössä eläkeliiton Polvijärven yhdistyksen kanssa, 
osallistujia 52 henkilöä. Luennoijana Marketta Komulainen 

 25.11.2014 ”Syöpäyhdistyksen toiminta ja syöpään sairastuneiden psykososiaalinen tukeminen” lähi-
hoitajaopiskelijat, osallistujia 15 henkilöä. Luennoijana Suvi Jolkkonen 

 26.11.2014 ”Saattohoito puheeksi”-tilaisuudet, luennoitsijana Terhokodin johtaja Juha Hänninen ja 
kouluttaja Miia Salonen. Hoitohenkilökunnalle kohdistettuun koulutukseen osallistui n. 120 henkilöä ja 
avoimeen yleisötilaisuuteen osallistui 29 henkilöä. 



 9.12.2014 ”Syöpäpotilaan psykososiaalinen tukeminen, yhdistyksen toiminta ja tukimuodot” Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymä, lähihoitajaopiskelijat. Osallistujia 20 henkilöä. Luennoijana Marketta 
Komulainen 

 
Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä 37 erilaista tilaisuutta maakunnan alueella. Kaikkiaan tapahtumat 
ja luennot tavoittivat 1316 henkilöä. Arvioituna tapahtumiin ja luennoille osallistui 70 % naisia ja 30 % miehiä. 
 
Tiedotuksesta: 
Yhdistys tilasi viisi (5) kertaa vuodessa ilmestyvän Syöpä Cancer-lehden jäsenilleen.  Yhdistyksen kotisivuja päi-
vitettiin ja uusittiin toimintavuoden aikana selkeämmiksi sekä informatiivisemmiksi. Kotisivut toimivat osoit-
teessa www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi. Toimintavuoden aikana yhdistyksen toiminnanesitteet päivitet-
tiin ja ulkomuoto uusittiin johdonmukaisemmaksi. Yhdistyksen ikkunoihin hankittiin logo- ja nimitarroitukset. 
Toimintavuoden lopulla yhdistykselle avattiin Facebook-sivusto. Keskussairaalan jokaiselle osastolle, jossa syö-
pään sairastuneita hoidetaan, toimitettiin päivitetyt kansiot yhdistyksen toimintaan liittyen. Lisäksi materiaalia 
välitettiin sairaalan sosiaalityöntekijöille, yleispsykiatrian poliklinikalle, paikallisosastoille ja maakunnan ter-
veyskeskuksiin. Lisäksi tapahtumista tiedotettiin sunnuntaisin sanomalehti Karjalaisen järjestöpalstalla ja ilmoi-
tuksilla eri paikallislehdissä.  
 
Sanomalehti Karjalainen, Karjalan Heili, Kirkkotie, paikallislehdet sekä Pohjois-Karjalan radio ja Radio Rex teki-
vät toimintavuoden aikana erilaisia tiedotuksia yhdistyksen toimintaan liittyen.  
 
Karelia ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelija Riitta Mertanen teki yhdistykselle opinnäytetyön: Poh-
jois-Karjalan Syöpäyhdistys r.y:n saattotukihenkilöiden tuen ja koulutuksen tarve. 
 
 
 
9.  KOULUTUS 
 
 
Yhdistyksen sairaanhoitajat toimivat ohjaajina yhdelle (1) sairaanhoidon opiskelijalle viisi (5) viikkoa kestänees-
sä harjoittelujaksossa.  
 
9.1. Henkilökunnan koulutus 

 

 Toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen osallistui Suomen Syöpäyhdistyksen valtakunnallisille neuvottelupäi-
ville, RAY:n ”Haku päällä” –koulutukseen, Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämään some- ja intranet-
koulutukseen sekä Syöpäkuntoutusseminaariin. 

 Sairaanhoitaja Marketta Komulainen osallistui savuttomuus koulutuksiin kahden (2) päivän ajan toi-
mintavuoden aikana ja Leena Rosenbergin luennolle ”Ihanan kamala naiseus”. Lisäksi hän osallistui 
Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämään Syöpäkuntoutusseminaariin ja Saattohoito puheeksi –
koulutusiltapäivään sekä keskussairaalan järjestämään ”Lymfaödeemapotilaan hoito” -koulutukseen. 

 Sairaanhoitaja Salla-Maaria Martikainen osallistui Paletti-hankkeen koulutukseen ” Saattohoitopäätös 
ja puheeksi ottaminen”, keskussairaalan järjestämä ”Lymfaödeemapotilaan hoito”, Leena Rosenbergin 
luento ”Ihanan kamala naiseus” ja OVET-valmennus. 

 Palvelusihteeri Hilkka Huikuri osallistui Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämään some- ja intranetkou-
lutukseen sekä toimistotyöntekijöiden koulutukseen ja RAY:n ”Haku päällä” -koulutukseen. 

 
Henkilökunnalle järjestettiin keväällä Kolilla työhyvinvointi-päivä. 

http://www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi/


 
10. YHDISTYKSEN TALOUS 
 
 
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuottoihin, RAY:n myöntämään kohdennettuun avustukseen, Syö-
päsäätiön tukeen, yhdistyksen saamiin lahjoituksiin sekä omatoimiseen varainhankintaan. 
 
Omatoimista varainhankintaa yhdistys toteutti paikallisosastojen ja vapaaehtoisten turvin Roosa nauha – 
lipaskeräyksellä koko maakunnan alueella, jonka tuotto oli 15 960,38 euroa. 
 
Vapaaehtoisista koostuva varainhankintaryhmä Syöppiksen Säpäkät teki yhdistyksen varainhankintaa ansiok-
kaalla tavalla mm. järjestämällä myyjäiset, Koru-ja huivikirppis-tapahtuman yhdistyksen kirpputorilla, narikka-
toimintaa sekä järjestämällä tanssiaiset Sepänsalilla. Sepänsalin tanssiaisiin osallistui n. 160 henkilöä. Syöppik-
sen Säpäkät osallistuivat myös Roosa nauha -lipaskeräykseen. 
 
Lahjoituksin yhdistystä muistivat eri henkilöt ja yhteisöt, yhteensä 30 452,40 euroa. Lisäksi useat yritykset ja 
yksityishenkilöt tukivat antamalla erilaisia palkintoja arpajaisiin. 
 
Vuoden tulos oli ylijäämäinen 1 267 211,20 euroa. Ylijäämä muodostuu pääosin toimintavuonna saadusta tes-
tamenttilahjoituksesta, joka yhteensä oli 1 238 120,33 euroa (kiinteistöt arvotettu perunkirjan mukaisesti). 
Yhdistys sai lahjoituksia merkittävästi, yhteensä 30 452,40 euroa. Lisäksi yhdistyksen toteuttama oma varain-
hankinta onnistui hyvin ja sen tuotto oli yhteensä 16 280,38 euroa. Myös sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto 
oli hyvä, yhteensä 23 807,88 euroa. Tilinpäätös on tämän vuosikertomuksen liitteenä. Liitteessä 2 on esitetty 
paikallisosastojen hallinnoimat varat. 
 
 
 
11. LOPUKSI 
 
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistykselle toimintavuosi 2014 oli virkeä ja aktiivinen. Yhdistyksen talous vahvistui 

testamenttilahjoituksen, muiden lahjoitusten ja oman varainhankinnan ansiosta. Omaa varainhankintaa, lahjoi-

tuksia ja muuta tukea tarvitaan jatkuvasti, vaikka toimintavuonna talouden perustaa saatiinkin vakautettua. 

Yhdistyksen taloustilanne ja sille pohjautuva pitkän aikavälin taloussuunnittelu mahdollisti myös henkilölisäyk-

sen. Uusi työntekijä aloitti maakunnallisessa syöpätyössä vuoden 2015 puolella.   

Syöpäyhdistys kiittää lämpimästi kaikkia niitä henkilöitä, yhteistyökumppaneita ja yhteisöjä, jotka eri tavoin 

edistivät yhdistyksen työtä kertomusvuonna. Uuden strategian pohjalta yhdistys kehittää toimintaansa ja val-

mistautuu lähestyvään 60-vuotisjuhlavuoteen aktiivisena sekä palvelu- ja toimintakykyisenä. Tästä kiitos kaikille 

tukijoille, jäsenille, vapaaehtoistoimijoille, luottamushenkilöille ja yhdistyksen työntekijöille. 

 
HALLITUS 
 
 
 
 
 
 



Jäsenet osastoittain v. 2014     Liite 1 
 

Eno                         143 Liperi              264 

Ilomantsi                 96 Nurmes          163 

Juuka                      109 Outokumpu   129 

Kesälahti-Kitee     227 Polvijärvi        139 

Kiihtelysvaara         51 Rääkkylä         113 

Lieksa                     258 Tohmajärvi    125 
 

Kontiolahti             173 Valtimo            56 

Joensuu                1378 yhteensä     3424 

 
Paikallisosastojen hallinnoimat varat v. 2014    Liite 2 
 

Osasto Tase 31.12.2014 (€) 

Eno 11 848,24 

Ilomantsi   6 655,78 

Juuka   4 119,81 

Kiihtelysvaara   1 502,93 

Kitee   1 546,25 

Kontiolahti   1 868,34 

Lieksa   3 129,39 

Liperi   4 032,09 

Nurmes   8 362,74 

Outokumpu   2 654,23 

Polvijärvi   1 557,66 

Rääkkylä   6 117,37 

Tohmajärvi   6 675,05 

Valtimo   3 939,90 

Osastojen varat taseessa 64009,78 € 

 


