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JOHDANTO 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Espoon osasto järjestää kuntoutusta 
tukevaa liikuntaa ja luentoja, vertaistukea ja virkistystä espoolaisille 
syövästä toipuville ja toipuneille jäsenillemme. Luento- ja 
keskustelutilaisuudet ovat avoimia myös ei-jäsenille. 
 

HALLINTO 
Helmikuun 13. päivä 2018 pidetyssä vuosikokouksessa johtokuntaan 
valittiin puheenjohtajaksi Anne Vuorenlehto. Kokouksessa oli läsnä 13 
henkilöä. Johtokunnan muu kokoonpano ja työnjako 2018 olivat: Tuulikki 
Kaski varapuheenjohtaja ja osastoiltojen kahvitusvastaava, Paula Kiili 
rahastonhoitaja, Pirkko Kekoni kulttuurivastaava, Sinikka Kurki osastoiltojen 
kahvitusvastaava, Kimmo Satola liikuntavastaava ja sihteeri, Oili Hvitfelt 
kahvitusvastaava ja Pirjo Jokela. Johtokunta kokoontui 8 kertaa. 
Johtokunnan kokouksiin on osallistunut myös Lasse Lähde 
tiedotusvastaavana. Kaikki kokoukset ovat olleet päätösvaltaisia. 
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Heidi Hämäläinen ja Pirkko Keski-
Hakuni.  
 

JÄSENET 
Espoon osastolla ei ole omaa jäsenrekisteriä. Jäsentiedot hallinnoidaan 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksessä keskitetysti. Toimintaamme ovat 
tervetulleita kaikki Essy:n jäsenet, keskustelu- ja osastoiltoihin myös 
jäsenen läheiset.  

 
TOIMINTA 

Osastoillat 
 

Kerran kuussa kokoonnumme Tapiolan palvelukeskukseen, missä 
kuulumisten ja yleisen keskustelun lisäksi on ollut alustus jostain jäsenistöä 
kiinnostavasta aiheesta.  

 
Vuoden 2018 aiheet olivat: 

 
Tammikuu: Kuulo ja ikääntyminen. 
Helmikuu: Essy:n toiminnanjohtajan esittäytyminen, vuosikokous 
Maaliskuu: Lymfajumppa 
Huhtikuu:  Rentoutuminen ja mindfulness-tekniikka hyvinvoinnin 

ylläpitäjänä 
Toukokuu:  Kevätjuhla; musiikki- ja näytelmäesitykset, 

yhteislaulua. 
Syyskuu: Metsät henkisen hyvinvoinnin lähteenä 
Lokakuu:  Eturauhassyöpä ja sen hoidot 
Marraskuu: Joulukorttien ja havukranssien askartelua 
Joulukuu:  Joulujuhla; jouluateria, musiikki- ja runoesitykset, 

yhteislaulua. 



 
 
 
 
Osallistujia osastoilloissa on ollut vaihtelevasti 10-40 henkilöä. Osallistujat 
ovat maksaneet illan aikana tarjottavasta kahvista ja leivonnaisesta kaksi 
euroa. Kevät- ja joulujuhlatarjoilut ovat olleet osallistujille maksuttomat.  
 
Keskusteluillat  
 
Kerran kuussa on kokoontunut avoin keskusteluryhmä, joka on suunnattu 
syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Ryhmässä voi keskustella 
avoimesti ja luottamuksellisesti muiden vertaistensa kanssa eri asioista, 
useimmiten tietysti sairauteen liittyvistä asioista. Mukana toimintaa 
vetämässä on ollut diakonityöntekijä Tapiolan seurakunnasta ja 
keskustelijoita kerrallaan yleensä 4-10.  
 
Virkistys 
 
Teatteri- ja musiikkitarjontaa järjestettiin seuraavasti:  
 
Espoon kaupunginteatteri 

Syyssonaatti 
Esitystalous 3, Radio 

Espoon kaupunginmuseo:  
Särkynyt elämä – Espoo sisällissodassa –näyttelyn  
opastuskierros 

Tapiolan kulttuurikeskus:  
Iltapäiväkonsertti Adagio Celeste ja Mozartin sinfonia nro 40 
Viettelyksen asuntovaunu -näytelmä 

Ateneumin taidemuseo:  
Veljekset von Wright -näyttelyn opastuskierros 
Kohtaamisia kaupungissa –näyttelyn opastuskierros 

Aleksanterin teatteri:  
Kaikki mieheni 
Baltzar 50-vuotisjuhlakonsertti 

Lahden kaupunginteatteri: 
The Sound of Music -musikaali 

 
Jäsenten lippuja tuetaan ryhmäalennuksen kautta ja lisäksi muutamalla 
eurolla yhdistyksen varoista. Lippuja varataan n. 20 lippua/näytös tai 
kulttuuritapahtuma. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Retket  
 
Järjestimme jäsenistölle retkiä eri kohteisiin. Vuoden 2018 aikana 
kohteinamme olivat:  
 
Tutustuminen Länsimetron asemiin tammikuussa 
Kävelyretki Espoon rantaraitilla toukokuussa ja syyskuussa 
Kylpylämatka Pärnuun toukokuussa 
Tutustuminen Nuuksioon ja Haltia luontokeskukseen kesäkuussa 
Päiväretki Matildedalin kylään ja ruukkialueelle kesäkuussa 
 
Kävelyretket ovat maksuttomia, mutta jäsenistö on itse maksanut matkat ja 
mahdolliset pääsymaksut. Yhdistys on yleensä maksanut opastuksen ja 
retkieväät. Kylpylämatka oli omakustanteinen jäsenille. 
 
Osallistujia kävelyretkille on ollut 6-10 henkilöä, Pärnuun lähtijöitä oli 6 ja 
Matildedalissa vieraili 10 henkilöä.  
 
Liikunta 
 
Liikuntaan tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja ammattitaitoisten 
fysioterapeuttien ohjaamina. Koska syöpäpotilaat ovat liikuntakyvyiltään 
eritasoisia ja eri vaiheessa kuntoutumistaan ohjelmassa on venyttely- ja 
tasapainoliikuntaa sekä lihaskunnon parantamiseen ja ylläpitoon tähtäävää 
liikuntaa. Nämä edesauttavat jäsentemme itsenäistä selviytymistä hoitojen 
aikana ja niiden jälkeen. Liikunta on jäsenille maksutonta, jolloin kynnys 
kunkin kuntoutumista edistävään toimintaan on matala. Jos osallistuminen 
tuntuu vaikealta tai raskaalta, voi kokeilla toista liikuntalajia. 
 
Viikoittaiset ohjatut liikuntatunnit olivat 2018 jooga, asahi, pilates sekä 
vesivoimistelu Leppävaaran ja Keski-Espoon uimahalleissa yhdessä 
Reuma- ja Nivelyhdistysten kanssa. Vesivoimisteluryhmiä oli tarjolla neljä. 
Syksyllä aloitettiin uusi Lavis kuntotanssiryhmä.  
 
Liikuntatilaisuudet toimivat myös vertaistukiryhminä. Monet tulevat 
liikuntapaikalle hyvissä ajoin keskustelemaan voinnista ja vaihtamaan 
ajatuksia niin yleisistä kuin henkilökohtaisistakin asioista. Samalla voidaan 
myös ideoida yhteisiä tapahtumia, kuten retkiä, kulttuuritapahtumia ja 
luentojen aiheita. Johtokunnan jäseniä on aina mukana kuulemassa 
jäsenistön toiveita. 
 
Liikunnoissa on ollut osallistujia keskimäärin seuraavasti: 
Jooga: 20 henkilöä 
Asahi: 6 henkilöä 
Pilates: 15 henkilöä 
Vesijumppa: 9 henkilöä. 
 



 
 
 
Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa 
 
Olemme aktiivisesti tehneet yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. 
Liikunnoissa on jaettu osallistumismahdollisuuksia Nivel- ja 
Reumayhdistyksen kanssa. Osan kulttuuritapahtumista toteutimme yhdessä 
Essyn Helsingin osaston kanssa.  
Tapiolan seurakunnalta olemme saaneet henkilön keskusteluiltoihin; tällä 
on osallistujille erittäin suuri merkitys. 
Tärkeä meitä auttava yhteisö on Tapiolan Palvelukeskus, jonka tiloja 
voimme käyttää osasto- ja keskusteluiltojen järjestämisessä. 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen (Essy) toiminnassa olemme mukana mm. 
osallistumalla paikallisosastojen päivään. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys 
ry:ssä edustajamme oli Tuulikki Kaski. Suomen Syöpäpotilaat ry:n 
toiminnassa on ollut mukana Kimmo Satola. 
 

 
TIEDOTTAMINEN 

Pääasiallinen viestintäkanava jäsenillemme on verkkosivustomme Etelä-
Suomen Syöpäyhdistyksen internet-sivujen yhteydessä (www.etela-
suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/espoo). Kerromme 
toiminnastamme ja tapahtumista myös osastoilloissa, joissa jäsenille 
jaetaan lisäksi Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen painattamia kevät- ja 
syysesitteitä. Painettuja esitteitä toimitetaan Espoossa myös terveys- ja 
palvelukeskuksiin, sairaaloihin ja apteekkeihin. Näin pyrimme saamaan 
näkyvyyttä myös niiden uusien jäsenien keskuuteen, jotka eivät aktiivisesti 
käytä internetiä. 

 
TALOUS 

Toimintamme rahoitetaan pääosin Espoon kaupungin ja Etelä-Suomen 
Syöpäyhdistys ry:n avustuksilla. Lisäksi olemme järjestäneet arpajaiset 
kevätjuhlassa, myyneet Roosa-nauhoja osaston lukuun sekä osallistuneet 
Tapiolan seurakunnan joulumyyjäisiin.  

 
 
 
 
 
 


