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ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS –    

SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING RY 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

 

YHDISTYKSEN TARKOITUS 

 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys on alueellinen syöpäyhdistys ja Suomen Syöpäyhdistyksen 

jäsenjärjestö. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja osan Päijät-

Hämeen maakuntaa sekä niiden asukkaat.  

 

Yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaan yhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä syöpätautien tuottamaa 

tuhoa toiminta-alueellaan. Tavoitteena on turvata alueen asukkaille hyvä elämänlaatu syövästä 

huolimatta. Syöpään sairastuu elämänsä aikana joka kolmas suomalainen.  

 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys i) auttaa syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tarjoamalla tukea, 

neuvontaa ja tietoa syövästä, ii) tarjoaa terveysneuvontaa ja opastusta syövän varhaisessa 

toteamisessa ja ennaltaehkäisyssä, iii) järjestää erilaisia kursseja ja ryhmiä sairastuneille ja heidän 

läheisilleen, ja iv) kouluttaa ja välittää vertaistukihenkilöitä sairastuneille ja heidän läheisilleen. 

  

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja testamenttilahjoituksilla sekä Syöpäsäätiön avustuksella. 

 

 

KATSAUS VUOTEEN 2016 

 

 

Essyn strategiapäivillä maaliskuussa herätimme kysymyksen: mitä haluamme olla vuonna 2020? 

Kysyimme: mihin maailma on menossa, mihin Essy on menossa ja miten pysymme tässä 

muutoksessa mukana? 

 

Päätimme, että tässä muutoksessa toiminnassamme korostuu edelleen perustehtävämme: Olemme 

sitoutuneet hyvään asiaan tarkoituksena edistää syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia 

sekä harjoittaa syöpätauteihin liittyvää neuvontaa ja valistustyötä. Haluamme myös olla vahva, 

tunnettu, osaava ja arvostettu alueellinen syöpäyhdistys.  

 

Päästäksemme näihin tavoitteisiin vuonna 2016 toimiva johto on keskittynyt mm. talouden 

tervehdyttämiseen, jonka osana kiinteistöomaisuus kartoitettiin ja sen arvo määriteltiin 

asiantuntijoiden toimesta. Tehdyn analyysin pohjalta toteutettiin toimenpiteet kiinteistöomaisuuden 

arvon sekä tuoton parantamiseksi. Viestintää ja markkinointia on kehitetty ja Essy näkyy nyt myös 

sosiaalisessa mediassa.  

 

Toiminnan muutoksen tueksi hallitus on nimennyt keskuudestaan työhyvinvointiryhmän. 

 

Yhdistyksen säännöt uudistettiin ja hyväksyttiin edustajiston sääntömääräisessä kokouksessa 

toukokuussa 2016. Keskeistä oli saada yhdistyksen potilasosastot ja kerhot yhdistyksen sääntöjen 

piiriin. 

 

1.12.2016 hallitus hyväksyi Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen johtosäännön, joka on tarkoitettu 

työvälineeksi kaikille yhdistyksen toimi-ja luottamushenkilöille. 
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Vuosi 2016 oli Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotis juhlavuosi. Juhlavuonna nostettiin erityisesti 

esille vapaaehtoisten merkitys yhdistyksen keskeisenä voimavarana. Etelä-Suomen 

Syöpäyhdistyksen vapaaehtoisena palkittiin tukihenkilö, lohjalainen Paula Lumme.   

 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen työntekijä, kuntoutusohjaaja Kirsi Roos palkittiin 

syöväntorjuntatyön pronssisella ansiomerkillä. 

 

Yhdistys esittää lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille, tukijoille ja vapaaehtoisille 

kuluneesta vuodesta. 

 

 

HALLINTO 

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin 14.12.2016 Helsingissä. 

 

 

Edustajisto 

 

Edustajistoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 27 jäsentä, joista vuosittain on erovuorossa kolmannes. 

Edustajiston jäsenille ei makseta palkkioita. 

 

Edustajiston sääntömääräiset kokoukset pidettiin 23.5.2016 sekä 14.12.2016.  

Helsingissä. 

 

 

 

Edustajiston jäsenet 

 

Edustajiston pj Ahonen Ritva, lehtori     

Aitamurto Johanna, hallintoylihoitaja 

Falck Marianne, toiminnanjohtaja    

Helin Kyösti, puheenjohtaja    

Juurikkala Leila, syöpähoitaja   

Keski-Hakuni Pirkko, rahastonhoitaja 

Koistinen Annu, hammaslääkäri 

Latvala Antti, puheenjohtaja 

Lehtinen Laura, lääkäri 

Leppänen Minna, graafinen suunnittelija 

Leskinen Lauri, puheenjohtaja   

Lindewall Airi, toimistotyöntekijä   

Lumme Paula, koordinaattori  

Majava Pirkko, lehtori    

Murtovuori Aila, työterveyshoitaja   

Niinimäki Kirsi, puheenjohtaja   

Nyström Marja, varapuheenjohtaja   

Peuranpää-Mikkola Tuula, toimistosihteeri  

Roine Kaija, asemamies    
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Salonen Ritva, koulutusohjelmajohtaja   

Savolainen Sonja, laskenta-assistentti  

Sjöberg Lena, kliininen opettaja  

Suomalainen Jaana, erikoissairaanhoitaja  

Suppola Pentti, erikoislääkäri   

Tauru Leena, kouluavustaja   

Tähkä Katja, osastonhoitaja    

Vehma Mari, ylilääkäri    

       

 

Yhdistyksen hallitus 

 

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä. Hallitus valitsee 

keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille ei 

makseta palkkioita. 

 

 

Lääkintöneuvos Ilkka Talvitie, puheenjohtaja Lahti 

Kaupunginsihteeri Annikki Thodén, varapj Helsinki 

Ekonomi Jussi Seppälä   Espoo 

Sisäinen tarkastaja Pirkko Lapisto  Hämeenlinna 

Ylilääkäri Johanna Mattson  Helsinki 

Ylilääkäri Helena Mussalo-Rauhamaa  Espoo 

Osastonhoitaja Marjo Niinisalo  Kerava 

Toimistopalvelupäällikkö Päivi Korpivaara Espoo 

Dosentti Tom Wiklund   Espoo 

 

Hallitus piti toimintavuoden aikana kahdeksan kokousta. Hallituksen sihteerinä toimi 

toiminnanjohtaja Sirpa Hietaranta. 

 

Hallituksen asettaman työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Talvitie ja jäseninä Annikki 

Thodén sekä Tom Wiklund ja taloudellisena asiantuntijana Jussi Seppälä sekä sihteerinä 

toiminnanjohtaja Sirpa Hietaranta. Työvaliokunta kokoontui vuoden 2016 aikana viisi kertaa 

 

 

Tilintarkastajat  

 

Tilintarkastajat olivat KTM, KHT Tuire Mannila ja KHT Helena Sinisalo sekä varalla BDO Oy 

yhteisö. 

 

Edustukset 

 

Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 

Varsinaisena jäsenenä professori Karl von Smitten 

ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään kaupunginsihteeri Annikki Thodén. 

   

Terho-säätiön hallintoneuvosto  
Hallintoneuvosto: senior advisor Risto Rautava (puheenjohtaja) kaupunginjohtaja Torsten Widen, 

lääketieteen ja kirurgian tohtori Eero Akaan-Penttilä, Valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg, johtaja 

ylilääkäri Markku Mäkijärvi ja kansanedustaja Osmo Soininvaara. 
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Terho-säätiön hallitus 

Lääkintöneuvos Ilkka Talvitie, osaston ylilääkäri Marjut Leidenius, ekonomi Leo Saksala, 

kaupunginsihteeri Annikki Thodén 

 

Järjestövaliokunta 

Toiminnanjohtaja Sirpa Hietaranta 

 

Vaalivaliokunta 

Helena Mussalo-Rauhamaa, (puheenjohtaja) 

 

 

HENKILÖKUNTA 

 

Helsinki 

 

Sirpa Hietaranta, toiminnanjohtaja 

Kirsi Roos, kuntoutusohjaaja (Helsinki ja Hämeenlinna) 

Pirjo Kuokkanen, toimistosihteeri 

Satu Forsström, neuvontahoitaja HUS Syöpätautien klinikalla  

Krista Susi, määräaikainen suunnittelija 8-12/2016  

Leena Nieminen, määräaikainen suunnittelija 8/2016 alkaen 

 

 

Lahti  

 

Hannele Salovaara, kuntoutussihteeri (Lahti ja Riihimäki) 

Leea Inkinen, toimistosihteeri  

Eija-Liisa Aaltola, kuntoutusohjaaja, Päijät-Hämeen keskussairaala 

 

Palkanlaskenta, kirjanpito, osa kuntoutustoiminnoista ja siivous ostettiin ulkopuolisilta palvelujen 

tarjoajilta. 

 

Henkilökunta osallistui sekä Syöpäjärjestöjen että ulkopuolisten tahojen järjestämiin koulutuksiin. 

Henkilökunnan työssä jaksamista tuettiin järjestämällä keväisin ja syksyisin yhteinen virkistyspäivä 

ja tarjoamalla maksuttomia liikuntaseteleitä. Lisäksi henkilökunnalle on järjestetty säännöllinen 

työnohjaus. 

 

Työterveyshuolto käsittää lakisääteisen palvelun lisäksi sairaanhoitoa. 

 

 

TOIMITILAT 

 

Helsinki 

Liisankatu 21 B 15, 00170 Helsinki 

puh. (09) 6962 110 

 

Hämeenlinna 

Palokunnankatu 10 D 26, 13100 Hämeenlinna 
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puh. 040 1869 763 

 

 

Lahti 

Hämeenkatu 7 A 6, 15110 Lahti 

puh. (03) 7510 569 

 

Riihimäki 

Temppelikatu 7 A 1, 11100 Riihimäki 

puh. (019) 736 545 

 

 

PAIKALLISOSASTOT 

 

Espoon osasto 

Borgå nejdens avdelning 

Helsingin seudun osasto 

Hyvinkään seudun osasto 

Hämeenlinnan seudun osasto 

Keski-Uudenmaan osasto 

Kirkkonummen osasto 

Lahden seudun osasto   

Lohjan seudun osasto 

Lovisanejdens svenska avdelning 

Porvoon seudun osasto 

Riihimäen seudun osasto 

Svenska patientklubben i Helsingfors 

Västra Nylands cancerklubb 

sekä Orimattilan ja Mäntsälän kerhot 

 

Osastojen vapaaehtoiset päivystivät säännöllisesti Lahden toimistossa kerran viikossa ja Riihimäen 

toimistossa kaksi kertaa kuukaudessa. 

 

 

 

JÄSENET JA JÄSENETUUDET 

 
 

Toimintavuotena yhdistykseen liittyi 680 uutta jäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin kuolleet, 

eronneet ja jäsenmaksua maksamattomat jäsenet. Yhteensä poistettiin 1077 jäsentä. 

Yhdistyksessä oli vuoden lopulla yhteensä 14 333 jäsentä, joista ainaisjäseniä oli 774. 

 

Jäsenmaksu oli vuosijäseniltä 25,-/vuosi. Ainaisjäsenet eivät maksaneet jäsenmaksua. 

 

Jäsenetuutena jäsenet saivat Syöpä – Cancer  -lehden, joka vuonna 2016 ilmestyi neljä kertaa. 

Ruotsinkielisille n. 750 jäsenelle lähetettiin lisäksi lehden ruotsinkielinen liite. 

 

Vuoden jäsenyyden jälkeen jäsen sai kahden euron hoitovuorokausikorvauksen, mikäli joutui 

syöpätaudin takia sairaalaan osastohoitoon. Korvausta maksettiin korkeintaan 90 vuorokaudelta 
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kalenterivuotta kohti. Hoitovuorokausikorvauksia maksettiin vuoden aikana 1209 vuorokaudelta 

yhteensä 2481 euroa.  

 

Syöpään sairastuneen alle 18-vuotiaan lapsen perhe sai 170 euron alkuavustuksen. Alkuavustuksia 

maksettiin 36 perheelle yhteensä 6120 euroa. 

 

   

VIESTINTÄ 

 

Viestintää kehitettiin vuoden aikana monikanavaiseksi vastaamaan laajemman kohderyhmän 

tarpeita. Vuoden 2015 loppupuolella avattuja facebook-sivuja seurasi vuoden 2016 aikana 670 

henkilöä.  

 

Yhdistyksen verkkosivut uudistettiin vuoden 2016 aikana osana Syöpäjärjestöjen yhteistä 

verkkoviestintäuudistusta. Sivut vastaavat nykyaikaisen verkkoviestinnän vaatimuksia ja ovat 

entisiä helpommin käytettävissä esim. mobiililaitteilla. Viestinnän kehittämisen avulla yhdistys on 

tavoittanut entistä laajempaa kohdeyleisöä.  Tämä on näkynyt myös jäsenmäärän kasvuna 

ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Sekä SOME-viestinnästä että uusista verkkosivuista tullut palaute 

on ollut erittäin myönteistä. Vuoden 2015 lopussa avatut facebook-sivut ovat keränneet yli 700 

seuraajaa. 

 

Uusille jäsenille lähetettiin entiseen tapaan alkupaketti, joka sisälsi Syöpä –lehden ja yhdistyksen 

esitteen sekä lähimmän paikallisosaston esitteen. 

 

Painettuja toimintaesitteitä toimitettiin alueen sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja apteekkeihin. 

Toimintaesitteitä painettiin ja jaettiin 49 700 kappaletta. Suomen Syöpäpotilaat ry:ltä ostettiin 

heidän julkaisemiaan potilasoppaita, joita jaettiin potilaille maksutta. 

 

Yhdistyksen toimihenkilöt kävivät sairaaloissa esittelemässä yhdistyksen toimintaa ja luennoimassa 

syöpään liittyvistä aiheista esim. muissa yhdistyksissä. 

 

Terveydenhuolto-oppilaitosten ja koulujen opiskelijat tekivät tutustumiskäyntejä yhdistyksen 

toimipisteisiin. Ruotsinkieliset lääketieteen opiskelijat kävivät entisten vuosien tapaan 

tutustumiskäynneillä. 

 

TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

 

Savuttomuuden edistäminen 

 

Helsingissä ja Lahdessa osallistuttiin Savuttoman verkoston toimintaan. Kuntoutusohjaaja on 

vuoden aikana käynyt puhumassa syöpäsairauksista, syövän ennaltaehkäisystä sekä syöpäjärjestöjen 

toiminnasta mm. sairaaloiden henkilökunnalle, opiskelijoille, syöpäpotilaille, heidän läheisilleen 

sekä tavallisille kansalaisille useissa eri yhteyksissä ja tilaisuuksissa.  Yhteistyö entisten toimijoiden 

kanssa on jatkunut aktiivisena. Savuttomuuden edistämistyötä on tehty eri yhteyksissä 

yhteistyökumppaneiden kanssa mm. alueemme oppilaitoksissa opiskelijoita tavaten. Vuonna 2013 

alkanut yhteistyö Suomen Puolustusvoimien Kaartin jääkärirykmentin Uudenmaan aluetoimiston 

kanssa jatkui kutsuntojen merkeissä tulevia varusmiehiä tavaten ja heitä savuttomuuteen 

kannustaen. Vuoden aikana tavoitettiin yli tuhat henkilöä henkilöä terveyden edistämisen 

merkeissä. 
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Tapahtumat ja yleisöluennot 

 

Yhdistys järjesti keväällä 2016 avoimen yleisöluennon gynekologisista syövistä ja niiden hoidosta. 

Luennoitsijoina toimivat naistentautien ja synnytysten erikoislääkärit Johanna Tapper ja Anna 

Kanerva. Luennolle osallistui 60 henkilöä. 

 

Syksyllä järjestettiin yleisöluento aiheesta ”Mitä uutta syövän hoidossa”. Luennoitsijana toimi 

dosentti, onkologi Tom Wiklund. Luennolle osallistui 103 henkilöä. 

 

”Syö hyvin -syövästä huolimatta” luento järjestettiin Essyn Liisankadun toimistolla. Luennoitsijana 

toimi ETM Leena Nieminen. Luennolle osallistui kolme henkilöä. 

 

Lisäksi Helsingissä järjestettiin luento aiheesta ”Elämä muuttuu, mutta jatkuu muuttuneena -

psyykkinen selviytyminen vakavan sairauden kohdatessa” luennon piti psykoterapeutti, VET Iiro 

Leino. Luennolle osallistui 50 henkilöä. 

 

Lahdessa järjestettiin keväällä yleisöluento suolistosyövästä. Luennoitsijoina olivat lääkintöneuvos, 

kirurgian erikoislääkäri Ilkka Talvitie ja syöpätauteihin erikoistuva lääkäri Jorma Sormunen. 

Syksyn yleisöluennolla kirjailija, aforistikko Maija Paavilainen luennoi aiheesta ”Ilon ja rohkeuden 

lähteillä”. Yleisöä luennot keräsivät yhteensä 130 henkilöä. 

 

Lisäksi paikallisosastot järjestivät aktiivisesti omia luentotilaisuuksiaan. Tilaisuuksiin osallistui 

yhteensä 350 kuulijaa. 

 

Yhdistys osallistui keväällä HUS:n järjestämään potilaan oikeuksien päivän tapahtumatorille. 

 

Lisäksi osastot järjestivät lukuisia muita tilaisuuksia sekä jäsenistölle että suurelle yleisölle. 

 

Hyvinkäällä järjestettiin keväällä 2016 yhteistyössä Hyvinkään sairaalan kanssa jo perinteeksi 

muodostunut syöpäpäivä, jonka iltatilaisuus lääkäriluentoineen oli yleisölle avoin. 

 

POTILASTOIMINTA 

 

Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit 

 

Valtakunnallisia Kansaneläkelaitoksen ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia 

sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja järjestetään kuntoutuslaitoksissa ympäri maata.  

Yhdistyksen alueelta potilaat ohjattiin näille kursseille. 

 

Ensitietokurssit 

 

Kurssien tarkoituksena on ollut antaa perustietoa syöpäsairauksista ja niiden hoidosta sekä 

seurannasta. Kursseilla on ollut mahdollisuus saada tietoa terveistä elintavoista, ravinnosta ja 

liikunnasta sekä saada vertaistukea toisilta potilailta. Kurssit olivat osallistujille maksuttomia. 

 

Helsinki 

 

Helsingissä vuoden 2016 aikana järjestettiin kaksi kolmen illan ensitietokurssia (keväällä ja 

syksyllä) vastasairastuneille rintasyöpäpotilaille. Näille kursseille osallistui yhteensä 44 naista. 
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Kaikki syöpämuodot (ei rintasyöpä) kattavia kahden illan ensitietokursseja vuoden 2016 aikana 

järjestettiin myös kaksi (keväällä ja syksyllä). Näille kursseille osallistui yhteensä 30 henkilöä, 

joista osa oli läheisiä. 

 

Lahti 

 

Elämässä eteenpäin avokuntoutuskursseja uusille rintasyöpäpotilaille järjestettiin kaksi (keväällä ja 

syksyllä). Osallistujia kursseilla oli yhteensä 19. 

 

Pitkään tai toistuvasti syöpähoitoja saaville potilaille ja läheisille järjestettiin yksi 

avokuntoutuskurssi keväällä. Sille osallistui 18 potilasta ja kolme läheistä. 

 

Lahdessa ensitietotunnit ja avokuntoutuskurssit järjestettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen 

keskussairaalan kanssa.  

 

Riihimäki 

 

Riihimäellä järjestettiin yhteistyössä Riihimäen osaston kanssa: 

ensitietotunnit uusille syöpäpotilaille ja läheisille syksyllä, osallistujia oli yhteensä 6. 

Ensitietokurssi järjestettiin keväällä ja syksyllä. Osallistujia oli yhteensä 15 potilasta ja 10 läheistä. 

 

  

RYHMÄTOIMINTA 

 

Helsinki 

 

Net- potilaiden keskusteluryhmä toteutui HUS Syöpäklinikan tiloissa. Kokoontumisia oli seitsemän 

kertaa, joissa osallistujia yhteensä kaksitoista. 

 

EKSPRESSIIVISET MAALAUSRYHMÄT 

Vuoden 2016 aikana järjestettiin kaksi maalausryhmää (keväällä ja syksyllä), joille osallistui 

yhteensä 17 syöpäpotilasta. 

 

 

SISÄLIIKUNTA 

Käpylinnan ohjattuun sisäliikuntaan osallistui vuoden 2016 aikana useita kymmeniä syöpäpotilaita. 

 

VESILIIKUNTA 

Vuoden 2016 aikana aikuisille järjestettiin Käpylinnan liikuntatiloissa ohjattua vesiliikuntaa. 

Kahdessa ryhmässä osallistujia oli yhteensä 32. Lapsisyöpäpotilaille ja heidän perheilleen oli yksi 

ohjattu ryhmä. 

 

RENTOUTUSLIIKUNTARYHMÄT 

Vuoden 2016 aikana toteutettiin kaksi rentoutusliikuntaryhmää (keväällä ja syksyllä), joille 

osallistui yhteensä 14 potilasta. 

 

VOIMAUTTAVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI 

Vuonna 2016 kurssille osallistui kuusi syöpäpotilasta. 

 

AIVOKASVAINPOTILAIDEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ RYHMÄ 
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Ryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Kävijöitä ryhmässä oli vuoden aikana useita 

kymmeniä (72 sairastunutta ja 10 läheistä) myös kauempaa Etelä-Suomen alueelta tulleita. 

Jokaisella tapaamiskerralla mukana oli myös uusia potilaita läheisineen. 

 

KEUHKOSYÖPÄPOTILAIDEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ RYHMÄ 

Ryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Osallistujamäärä oli 75 sairastunutta ja 5 

läheistä. Joukossa oli jokaisella kerralla myös uusia kävijöitä. Ryhmään tultiin myös kauempaa. 

 

MIESTEN RYHMÄ 

Ryhmä kokoontui psykoterapeutti, VET Iiro Leinon johdolla joka toinen viikko. Osallistujia 

ryhmätapaamisissa oli keskimäärin yksi. 

 

 

Lahti 

 

Tukiryhmä uusille syöpädiagnoosin saaneille potilaille ja heidän läheisilleen kokoontui 9 kertaa. 

Osallistujia oli yhteensä 19. 

Keskusteluryhmä hoidossa käyvän työikäisen potilaan läheisille kokoontui syksyllä viisi kertaa ja 

siihen osallistui 3 läheistä.  

 

Miesten ilta järjestettiin 9 kertaa ja siihen osallistui yhteensä 144 henkilöä. Ryhmän ohjaajina 

toimivat kuntoutussihteeri sekä miespuoliset tukihenkilöt.  

 

Naisten iltoja järjestettiin 9 kertaa. Osallistujia oli yhteensä 189. 

 

Vierailijoina ryhmissä kävivät mm. joogaopettaja Mia Kröneck (Kundaliinijooga syöpähoitojen 

tukiterapiana), tukihenkilö Ulla Ajo (Kuinka matkakuume kroonistuu), psykiatri Mikko 

Pänkäläinen, psykoterapeutti Iiro Leino, seksuaaliterapeutti Rea Marjamäki. 

 

Syksyllä ennen naisten iltoja kokoontui avoin lauluryhmä neljä kertaa, johon osallistui viisi 

henkilöä. 

 

Lymfaödeeman itsehoitoryhmä kokoontui syksyllä 10 kertaa. Osallistujia oli yhteensä 150. Ryhmän 

vetäjänä toimi Pirjo Virtanen. 

 

Syksyllä järjestettiin neuvonta-asemalla avoimet ovet -tapahtuma, jossa oli 75 kävijää.  

 

Kuntoutussihteeri vieraili vuoden aikana eri puolilla toimialuettaan kertomassa mm. Essyn 

tukipalveluista ja toiminnasta, syövän oireista, ennaltaehkäisystä ja varhaistoteamisesta, terveellisen 

ravinnon ja liikunnan merkityksestä. 

 

 

Riihimäki 

 

Tukiryhmä uusille syöpäpotilaille kokoontui kaksi kertaa. 

 

Syksyllä järjestettiin villasukkapäivä, jossa etsittiin uusia voimavaroja arjessa jaksamiseen luovien 

menetelmien (maalaaminen, savityöt jne.) avulla. Ryhmään osallistui kuusi henkilöä. 

 

Tukihenkilötoiminta 
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Yhdistyksellä on n. 40 joko itse syövän sairastanutta tukihenkilöä tai syöpäpotilaan läheistä. 

Vuoden aikana koulutettiin 10 uutta tukihenkilöä. Tukihenkilötoiminta on järjestetty kullakin 

paikkakunnalla paikallisten olosuhteiden mukaan. Helsingissä, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja 

Riihimäellä järjestettiin tukiryhmiä uusille syöpäpotilaille. 

 

Hämeenlinnassa sairaalan henkilökunta kutsui tukihenkilön sairaalaan tai antoi potilaalle 

tukihenkilön yhteystiedot. Hämeenlinnassa tukihenkilöt esittelivät toimintaa hematologisella-, 

kirurgisella- ja syöpäpoliklinikalla. 

 

Hyvinkään sairaalan Sopen tiloissa järjestettiin tukihenkilöiltoja.  

Tukihenkilöille järjestettiin säännöllinen työnohjaus sekä jatkokoulutuspäivä. 

 

 

Helsinki 

 

Tukihenkilövälityksiä- ja tapaamisia oli vuoden aikana yhteensä 185. Rintasyöpäpotilaiden 

keskustelukahviloita ohjasivat tukihenkilöt. Tapaamisia oli kerran kuukaudessa Liisankadulla ja 

kävijöitä yhteensä 21. Tukihenkilöiden ohjaamia, kaikille syöpäpotilaille suunnattuja 

keskustelukahvilatapaamisia oli syksyllä kaksi kertaa ja kävijöitä näissä tapaamisissa oli yhteensä 

neljä.  Hyvinkään Sopen tukihenkilöilloissa kevään 2016 aikana kävijöitä on ollut yhteensä 15. 

 

Tukihenkilöt tapasivat syksyn 2016 aikana toisen vuosikurssin lääketieteen opiskelijoita, jotka ovat 

vierailleet yhdistyksessämme. Kuntoutusohjaaja kertoi heille yhdistyksen toiminnasta, jonka jälkeen 

opiskelijat haastattelivat tukihenkilöitä kuullen heidän kokemuksiaan syöpään sairastumisesta.  

 

Tukihenkilöt antoivat vuoden aikana antaneet useita haastatteluja medialle sekä vierailivat 

oppilaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Tukihenkilöille on järjestetty säännöllinen työnohjaus 

Liisankadulla kerran kuukaudessa. Työnohjaajana toimii Marja Airola. Hänen työparinaan toimi 

kuntoutusohjaaja. 

 

Espoon Järjestöjen Yhteisön Raha-automaattiyhdistyksen tukemaan Vertaisresepti - hankkeeseen 

kuuluviin TOIVO ja OLKA projekteihin osallistuttiin.  Yhdistyksen tukihenkilöt jalkautuivat 

Kirurgisen sairaalan rintarauhaskirurgian yksikköön, Meilahden sairaalan OLKA 

potilastukipisteeseen sekä keväällä 2014 HUS Syöpätautien klinikalla aloittaneeseen OLKA 

tukipisteeseen. Kaikissa näissä pisteissä on saatavilla kirjallista tietoa yhdistyksen toiminnasta.     

Tukihenkilöt tapasivat Vertaisresepti -hankkeen kautta vuoden aikana useita kymmeniä syöpään 

sairastuneita henkilöitä sekä heidän läheisiään.  

 

Lahti 

 

Lahdessa on toiminut viisi rintasyöpätukihenkilöä, kaksi lymfoomatukihenkilöä, 

eturauhassyöpätukihenkilö ja yksi läheisten tukihenkilö. Tukihenkilöillä on ollut 110 tapaamista 

potilaiden ja läheisten kanssa. 

Lista päivystävistä rintasyöpätukihenkilöistä on toimitettu Päijät-Hämeen keskussairaalaan. 

Rintasyöpätukihenkilöt päivystivät yhden viikon kerrallaan. He puhuivat myös rintasyöpäpotilaiden 

et-kursseilla, et-päivillä sekä naisten illoissa. Rintasyöpäpotilaiden tukihenkilöpyynnöt ovat 

lisääntyneet. 
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Muut tukihenkilöt kävivät puhumassa sairausryhmänsä et-päivillä ja kursseilla. Tukihenkilöt 

esittelivät Essyn toimintaa erilaisissa tapahtumissa. 

Kolme tukihenkilöä on osallistunut myös neuvonta-aseman maanantaipäivystyksiin. 

Tukihenkilöille on järjestetty työnohjausta 9 kertaa vuoden aikana. 

 

Riihimäki 

Riihimäellä on toiminut 4 tukihenkilöä - 3 rintasyöpäpotilaille ja yksi eturauhassyöpäpotilaille. 

Tukihenkilöt ovat pääsääntöisesti vastanneet Riihimäen neuvonta-aseman päivystyksestä ja 

neuvonta-asemalla pidetyistä tuki-illoista sekä puhuneet syöpäpotilaiden et-tilaisuuksissa.  

Tukihenkilöille on järjestetty työnohjausta vuoden aikana yhteensä 9 kertaa. Työnohjauksesta on 

vastannut Hannele Salovaara. 

 

Hämeenlinna 

Tukihenkilötoimintaa toteuttivat Hämeenlinnan seudun osaston vapaaehtoiset, tehtävään koulutetut 

tukihenkilöt. Osastossa toimi vuoden aikana yhteensä yhdeksän tukihenkilöä. Heistä viisi oli 

rintasyöpäpotilaille, joista yksi oli myös kilpirauhasyöpäpotilaille ja yksi eturauhassyöpäpotilaille, 

suolistosyöpäpotilaille, nuorille leukemiapotilaille sekä sylkirauhasyöpäpotilaille.  Psykologi Pia 

Kaulio toimi heidän työnohjaajanaan. Työnohjausta oli kerran kuukaudessa. 

 

Tukihenkilöiden työvuorolistaa on toimitettu Kanta-Hämeen keskussairaalaan kuntoutusohjaajalle 

ja eri osastoille. Syksyllä tukihenkilöt ohjasivat työikäisille suunnattua vertaistukiryhmää. 

Ryhmässä kävijöitä oli kuusi. 

Syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen järjestettiin keskusteluiltoja, missä voitiin puhua 

sairastumiseen liittyvistä kokemuksista ja tunteista muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. 

Näissä tapaamisissa on ollut useita kymmeniä kävijöitä. 

 

 

Psykososiaalinen tuki ja neuvontatoiminta 

 

Yhdistyksen toimipisteissä on sekä potilailla että heidän läheisillään mahdollisuus saada neuvontaa 

ja ohjausta sekä keskusteluapua joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti. 

 

Helsingin ja Lahden toimistot olivat avoinna viitenä päivänä viikossa, Riihimäen ja Hämeenlinnan 

toimistot kaksi kertaa kuukaudessa. 

 

Helsingin toimistossa työskenteli yksi kuntoutusohjaaja. Hänellä oli yhteensä 128 

ajanvaraustapaamista vuoden aikana. 

Lahdessa työskenteli yksi kuntoutussihteeri, jolla oli yhteensä 744 ajanvarausasiakaskäyntiä vuoden 

aikana. 

 

Rintaproteeseja välitettiin Lahden ja Riihimäen toimistoissa yhteensä 396 kappaletta. 

Rintaproteesiasiakkaille tarjottiin kokonaisvaltaista kuntoutusohjauksellista palvelua. 
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Päijät-Hämeen keskussairaalassa toimi ostopalveluna kuntoutusohjaaja. Hänellä oli vuoden aikana 

843 asiakastapaamista. 

 

HUS syöpäkeskuksessa toimi puolipäivätoiminen yhdistyksen palkkaama neuvontahoitaja. 

Yhdistys rahoitti toiminnan Syöpäsäätiöltä saadulla avustuksella. Käyntejä neuvontapalvelussa oli 

vuoden aikana yhteensä 381. 

 

 

Saattohoito 

 

Yhdistys osallistuu Terhokotia ylläpitävän Terho-säätiön toimintaan. Juha Hännisen laatimaa ja 

yhdistyksen kustantamaa saattohoito-opasta jaettiin valtakunnallisesti sairaaloihin, 

terveyskeskuksiin, vanhainkoteihin ja oppilaitoksiin. Opas on sähköisessä muodossa 

Syöpäjärjestöjen nettisivuilla.  

 

 

VARAINHANKINTA 

 

Jäsenmaksutuloja kertyi vuoden 2016 aikana 339.133,05 euroa. Keräystuottoja oli 972,30 ja 

lahjoituksina saatiin 2.011 €. Syöpäsäätiön tukea neuvontatoimintaan yhdistys sai 40.000 euroa. 

 


