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JOHDANTO  
 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvinkään seudun osasto on perustettu 20.3.1988. Oli 
juhlavuosi, sillä osastomme tuli toimineeksi 30vuotta. Essy:n missio ”Hyvä elämä ilman syöpää 
ja syövästä huolimatta” ohjaa ja kuvaa luontevasti osaston toimintaa. Keskeisiä tavoitteita on 
edistää terveyttä, ehkäistä syöpää ja tukea sairastuneiden ja heidän läheistensä psyykkistä ja 
sosiaalista selviytymistä sairauden eri vaiheissa. Toiminta tukee hyvän elämän toteutumista 
tarjoamalla kulttuuria, esiintyjiä, retkiä, matkoja, liikuntaa, seurustelua ym. hyvinvointia 
edistävää toimintaa, jossa sairaus voi olla taustalla ja sairauden voi hetkeksi unohtaa. 
Kuntoutukseen ohjaaminen on tärkeä osa työtämme. Jaetaan tietoa, tukea, toivoa ja liikutaan. 
  
HALLINTO 
 
Puheenjohtajana toimi Tauno Mäkinen, johtokuntaan kuuluivat Sinikka Ahvenainen, Inkeri 
Hakala, Anja Kortelainen, Lea Leikkainen, Tuula Penttilä, Kristiina Pirinen, Osmo Sihvonen, 
Terttu Tuominen ja Lasse Valtonen. Johtokunta kokoontui 10 kertaa. Kevätkokous oli 13.2.18, 
osallistujia 73 hlöä, syyskokous oli 6.11.18, osallistujia 70 hlöä. Toiminnantarkastajina ovat 
olleet Liisa Airisto ja Marjatta Harju. Hyvinkään Yhdistykset ry:ssä edustajanamme on ollut 
Lasse Valtonen. 
 
JÄSENET  
 
Osastoon kuuluu Hyvinkään ja Nurmijärven alueella asuvia syöpäyhdistyksen jäseniä. Vuoden 
2018 lopussa jäseniä oli Hyvinkäällä 482 ja Nurmijärvellä 219.  
 
TOIMINTA 
 
**Kerhot pidettiin Seurakuntakeskuksen Isossa salissa parittoman viikon tiistaina, ei kesätauolla 
eikä joulun aikaan. Tilaisuuksiin osallistui yht. 1264 hlöä ml. vuosikokoukset ja joulujuhla. Yht. 
17 kerhossa on käsitelty tulevia tapahtumia ja tiedotettu ajankohtaisista, tärkeiksi katsotuista 
asioista. Rattoisan yhdessäolon, kahvittelun ja rupattelun lisäksi on seurattu kiinnostavia 
esityksiä usealta eri asiantuntijalta. 
 
Tammikuu  
16.1. Jani Heikkurinen oli esittelemässä Kylpylähotelli Kunnonpaikka Vuorelaa, jonne voi hakea 
Kelan tukemille lomille.  
30.1. syntyi säpinää ja liikkumista salissa, kun testasimme Selätintä, hierontapalloa ym. välineitä 
itsemme aktivoimiseen. Neuvomassa Katja Rönn KRTeamworks’ista. Laurean sh-opiskelijatiimi 
kävi esittäytymässä projektityönsä tiimoilta, esitys projektista valmiina meille10.4. 
 
Helmikuu  
13.2. kevätkokous. Yhdistysverkostosta Katja Repo oli selvittämässä, mitä tarkoittaa Keski-
Uudenmaan sote ja missä vaiheessa mennään sotea odotellessa. 
27.2. Sharkmedical’sta Topi Haikala: ”Äkillisen sydänpysähdyksen saaneen pelastaminen 
sydäniskurilla”. Kiinnostuneina seurasimme nukkepotilaan elvytystä defibrillaattorilla tilanteessa 
”Hätä on tämännäköinen”. 
 
 
 



 
 
 
 
Maaliskuu 
13.3. Suomen Syöpäpotilaat Mirjami Tranh Minh’in esitys avasi, miten saisimme tukea ja 
virkistystä järjestön kautta. Mm. Hyvinkään sairaalan aula-avustajana toimiva Aimo Strömberg 
kertoi osallistumisestaan jopa kansainvälisellä tasolla järjestön toimintaan. 
27.3. sh Outi Nurminen vieraili kertomassa Hyvinkään sairaalan SOPE:sta, opasti, millaisiin 
asioihin sieltä löytyy ratkaisu, miten ja milloin saa apua. Mielenkiintoista oli myös katsella opas 
Solveig Crusellin helikopterista otettuja kuvia Hyvinkäältä ja ympäristöstä 30 v. sitten! 
 
Huhtikuu 
10.4. Laurean sh-opiskelijatiimi esitteli projektinsa ”Liikunnan merkitys elintapana syövän 
akuuttivaiheen jälkeen”. Liikuntapiirakka sisältäen kestävyyskuntoa, lihaskuntoa ja yht. 200-250 
min. viikossa liikuntaa olisi hyvä tavoite. 
24.4. Katseltiin valokuvia, oli visailua ja keskustelua. Saman päivän aamuna tulppaanimatkalle 
Amsterdamiin oli lentänyt 39 hlöä lomailemaan. 
 
Toukokuu  
8.5. kevätjuhla, täytekakkukahvit. Kenttäkadun päiväkodista olivat eskarilaiset esiintymässä. 
Terhi Raition säestyksellä keväisiä lauluja. 
 
Elokuu 
28.8. hanuristi Mauri Tallberg oli viihdyttämässä syyskauden ensimmäistä kerhoa. 
 
Syyskuu 
11.9. neuvontahoitaja Hannele Salovaara Lahdesta: kun saa syöpädiagnoosin, miten selvitään 
ja edetään hoitopolulla, kun tulevaisuus on hetkeksi otettu edestä pois! 
25.9. Hyvinkään Vapaaehtoisvoimalasta Sari Turpeinen ohjasi kerholaiset ryhmissä kertomaan 
tarinoita valitsemistaan kuvakorteista. 
 
Lokakuu 
9.10. lakimies Marjo Paananen johdatti esityksessään testamenttien, edunvalvonnan ja 
lakipykälien maailmaan. Kysymyksiä oli mahdollista esittää. 
23.10. ”Terveyskylä”-nettisivustoa ja käyttöä esitteli Lasse Valtonen. 
 
Marraskuu 
6.11. syyskokous, vieraana toiminnanjohtaja Inge-Brit Barkholt. 
20.11. matkailuopas Mauri Marjamäki esitteli ”Hyvinkään 101 helmeä”, kuvin ja sanoin tarinaa 
omilta nurkilta. 
 
Joulukuu 
11.2. Joulujuhla ja -lounas torttukahveineen. Jouluista ohjelmaa, lauluja haitarin säestyksellä, 
eskarilaisten esitys ja Pirkko Laitisen ”stand up”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
**Yhteistyötä pääyhdistyksen ja muiden tahojen kanssa: 
 
20.2. Paikallisosastopäivään Helsingissä osallistuivat Lea Leikkainen ja Tauno Mäkinen. 
31.10. 18. paikallisosastopäivään osallistuivat Kristiina Pirinen ja Lea Leikkainen. 
27.9. Järjestökeskus Onnensillassa Onnenpäivä, Roosanauhojen myynnin aloitus. 
11.10. Osastolla oli oma messupöytä ja Roosanauhat Seniorimessuilla Kaupungintalon 

aulassa. 
27.10. Roosanauha-rastit yhdessä Riihimäen osaston ja SeikkailuSveitsin kanssa, reipas 

ja onnistunut ulkoilutapahtuma. 
 
 
**Matkat, retket, virkistys, luentotilaisuudet: 
 
Aika Tapahtuma Osallistujat 
25.3. Osaston 30-vuotisjuhlat Rav. Harlekiinissa. Päivölän teatterin ”Ja 

hänen olivat linnut”-esitys, väliajalla kakkukahvit 
103  

3.4. tuettu Solaris-hyvinvointilomaviikko Imatran kylpylässä 41 
24.4.-27.4. Amsterdamin tulppaanimatka 39 
3.5. Tampereen Teatteri ”Kaikki menee pieleen” 60 
8.5. ”Elämässä eteenpäin”-luento Kampissa 18 
16.5. Tallinnan päivämatka 60 
26.6. Heinolan Kesäteatteri ”Kunnon komedia” 67 
1.8. Kesäretki Orilammen Majalle ja Repoveden kansallispuistoon, 

laivaristeily 
75 

16.8. Kesäpäivä Sääksin leirikeskuksessa, uintia, saunomista, mölkkyä, 
hyvää ruokaa 

50 

10.9. Omenatilaretki Lohjalle, vierailu Hovilan kartanossa ja 
navetanvintillä Vintage-näyttelyssä – Olavi Virtaa ja viehättävää 
nostalgiaa, muisteltiin menneitä aikoja 

52 

5.10. Lahden Sibelius-talo, Jorma Kääriäisen konsertti ”Memphisistä 
kotiinpäin” 

60 

5.11. ”Voimaa luonnosta”, Kimmo Ohtosen luento Porvoossa 52 
8.12. Jouluostosmatka Lahden ja Hämeenlinnan seudulle 46 

 
 
**Liikunta: 
 
Parillisen viikon tiistaina on porukalla kirkon parkkipaikalta startattu kävelyille sauvojen kanssa 
tai ilman. Lepovillan kuntosalilla on rehkitty salivuoroilla tiistaisin ja torstaisin, n. 10 hlöä/vuoro.  
 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
Osaston asioista on ilmoitettu paikallislehdissä yhdistykset-palstalla: Aamupostissa kerhoa ed. 
perjantaina ja maanantaina, Viikkouutisissa ed. keskiviikkona ja Nurmijärven Uutisissa ed. 
lauantaina. Kerhoissa on jaettu omaa toimintavihkosta kevät- ja syyskauden alussa. Olemme 
mukana Essy:n Toimintaa -vihossa sekä kotisivuilla osoitteessa www.etela-
suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/hyvinkaa. 
 
 



 
 
 
 
TALOUS 
 
Kevätmyyjäiset pidettiin 24.3. ja joulumyyjäiset 15.12. Vanhan kirkon sivusalissa. Tuloja saatiin 
n. 2300€. Adressien ja korttien tuotto oli 870€, arpajaisten 960€. Saatuja varoja pystyimme 
käyttämään jäsenistön avustamiseen, kahvituksiin, 30v-juhlaan ja matkoihin noin 3800€. Syksyn 
Roosanauha-myynti onnistui: 400 kpl myytiin ja käyttöömme neuvontatyöhön jäi 1200€. 
Osaston 30-vuotisjuhlaa varten saimme pääyhdistykseltä avustusta 1000€.  
 
 
JOHTOKUNTA 
 


