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Sisällysluettelo 
 
JOHJANTO 
 Keski-Uudenmaan paikallisosasto toimii Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n 
 alaisena paikallisosastona noudattaen pääyhdistyksen toimintasääntöjä. 
 Osaston tehtävänä on syöpäpotilaiden yhteen saattaminen, keskinäinen 
 tukeminen ja rohkaiseminen sekä tiedon jakaminen. 
 Myös syöpäpotilaiden omaiset ovat voineet osallistua toimintaan kanssamme. 
 Osasto ei peri jäsenmaksuja. 

 
HALLINTO 
 Tapani Paavilainen (Järvenpää), puheenjohtaja ja sihteeri 
 Pia Ala-Koppala (Kerava) varapuheenjohtaja 
 Eija Siipo (Järvenpää) taloudenhoitaja 1.1.-28.2.2019 
 Dagmar Kolehmainen (Järvenpää), taloudenhoitaja 1.3.2019-> 
 Ran Zhang (Kerava) jäsen 
 Hilkka Huuskonen (Tuusula) jäsen 
 Sirpa Hämäläinen (Järvenpää), teatterit ja retket 
 Toiminnantarkastajina ovat toimineet Raili Rinta-Pollari ja Esko 
 Palmu. 
 Johtokunta kokoontui vuoden 2019 aikana viisi (5) kertaa. 
JÄSENET 
 Vuosi 2019 oli osaston 37. toimintavuosi. Osaston toiminta-alueella Etelä-
 Suomen Syöpäyhdistys ry:n (Essy:n) jäseniä oli vuoden lopulla yhteensä 670, 
 joista järvenpääläisiä 264, keravalaisia 193 ja tuusulalaisia 213. Toiminnan 
 pääpaino oli kerhoilloissa. Niitä järjestettiin torstai-iltaisin kello 17 alkaen 
 kolmen viikon välein vuorotellen Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa. 
 Kesäkuukausina ei kokoonnuttu. 
 Järvenpäässä kokoonnuttiin Myllytien toimintakeskuksessa, Tuusulassa 
 kunnantalolla (loppuvuonna Tuusulan Pääkirjastolla) sekä Keravalla Viertolan 
 palvelukeskuksessa. 
 Tarjoiluista sovittiin paikallisten toimijoiden kanssa. 
 
TOIMINTA 
 Tammikuu 
 -  Osaston vuosikokous pidettiin Myllytien toimintakeskuksessa 10.1.2019. 
    Paikalla 15 osaston jäsentä. 
 -  Vuoden ensimmäinen kerhoilta 31.1. Tuusulassa. Osallistujia 15. Kerhossa 
    käytiin läpi kevätkauden toimintasuunnitelma. 
    Kerhoillan jälkeen johtokunnan järjestäytymiskokous. 
 
 Helmikuu 
 -  16.2. Kari Tapion muistokonsertti Järvenpäätalolla. Osallistujia 21. 
 -  Kerhoilta Keravalla 21.2. Vieraana ESSY:n toiminnanjohtaja Inge-Brit   
    Barkholt. Aiheena paikallisosastojen toimintaohjeet ja vapaaehtoistyössä 



 
    huomioitavat asiat sekä pitkäaikaista syöpää sairastavien huomiointi   
    paikallisosastojen toiminnassa. Osallistujia 17. 
  
 Maaliskuu 
 -  Kerhoilta 14.3. Järvenpäässä. Aiheena ESSY:n osastojen päivän asioiden 
    informointi sekä info osaston tulevista tapahtumista. Osallistujia 16. 
 
 Huhtikuu 
 -  Järvenpään kirkossa 3.4. konsertti "muuttuvat laulut", jossa esiintyjinä   
    Seppo Hovi ja Hannu Lehtonen. Osallistujia 15. 
 -  Kerhoilta 4.4. Tuusulassa. Lomainfo tuettujen lomien hakutilanteesta, sekä 
    muita ajankohtaisia asioita. Osallistujia 14. 
 -  Kerhoilta 25.4. Keravalla. Vieraana fysioterapeutti Anita Keränen, aiheena 
    vakavien sairauksien kohtaaminen ja niiden käsittely. Osallistujia 16. 
 
 Toukokuu 
 -  Hämeenlinnan Kaupunginteatterissa 11.5. "Hiljaiset sillat" Osallistujia 23 
 -  Kerhoilta 16.5. Järvenpäässä. Kokemuksia alkuvuodesta ja kesän ohjelman 
    suunnittelua ja päätöksiä tulevista tapahtumista. Osallistujia 21. 
 
 Kesäkuu 
 -  12.6. päiväretki Naantaliin. Opastetulla retkellä tutustuttiin Naantalin   
    Vanhankaupungin historiaan ja Kultarannan puutarhaan. Sieltä siirryttiin 
    Rymättylään, jossa nautittiin saaristolaislounas. Paluumatkalla ohjelmassa 
    oli lyhyt visiitti Muurlan Lasin myymälässä. Osallistujia 31. 
 
 Elokuu 
 -  24.8. Opastettu tutustuminen Helsingin Kaupunginkirjasto Oodiin.   
    Kierroksen jälkeen yhteinen lounas Oodin ravintolassa. Osallistujia 27. 
 
 Syyskuu 
 -  Kerhoilta 5.9. Tuusulassa. Ran Zhang perehdytti osallistujia Kiinan   
    kulttuuriin. Miten kiinalaiset toimivat erilaisissa elämäntilanteissa "vauvasta 
    vaariin". 
    Roosanauhan myyntikampanjan suunnittelua ja työnjakoa. Osallistujia 31. 
 -  24.9. Roosanauhamyynnin aloitus. Myyntitehtäviin "jalkautui" reilut 10 
    osaston aktiivia. 
 -  Kerhoilta Keravalla 26.9. Pian aiheena "Mielen maailma" jossa osallistujat 
    valitsivat kuvasarjasta mieleisensä kuvavalinnan ja kertoivat valintaan  
    johtaneista syistä ja kuvan tuomista muistoista ja tuntemuksista. Osallistujia 
    18. 
 
 Lokakuu 
 -  Kerhoilta 17.10. askartelun merkeissä Järvenpäässä. Kerttu opasti  
    osallistujille joulutähden teon eväspusseista ja Tapani kertasi himmelin teon 
    alkeet. Osallistujia 14. 
 -  21.10. päiväretki koulutuksen merkeissä Backbyn kartanoon Espooseen. 
    Vieraina luennoitsijoina ESSY:stä neuvontahoitaja Kirsi Roos, joka kertoi 
    ESSY:n palveluista ja syöpäpotilaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. 



 
    Toisena luennoitsijana oli HUS:n syöpälääkäri Leena Vehmanen, joka kertoi 
    rintasyöpähoidon kehityksestä ja nykyisistä hoitomenetelmistä. Luentojen 
    lomassa ulkoilua ja Info kartanon (Kaisankoti) historiasta. Paluumatkalla 
    Tapani jakoi osallistujille kyselylomakkeen "mitä ohjelmaa haluaisit vuodelta 
    2020 ja mitä olisit valmis tekemään itse". Osallistujia koulutuspäivässä 23. 
 
 Marraskuu 
 -  Kerhoilta 7.11. Tuusulassa. Aiheena alkuvuoden 2020 ohjelman alustavaa 
    suunnittelua annettuun kyselyyn tulleiden vastausten perusteella.  
    Osallistujia 16. 
 -  10.11. Oopperamusikaali "Hevoshuijari" Keravalla. Osallistujia 20. 
 -  Kerhoilta 28.11. Keravalla. Pia kertoi Ikonien tarinaa materiaaleista,     
    maalaustekniikoista ja Ikonien merkityksestä ortodoksien elämässä.   
    Osallistujia 11. 
 
 Joulukuu 
 -  14.12. Lahden kaupunginteatterissa musikaali "Nunnia ja Konnia."    
    Osallistujia 37. 
 -  17.12. yksityisnäytös pikkujoulun merkeissä elokuvasta "Last Christmas" 
    Järvenpään Studio 123:ssa. Elokuvan jälkeen torttukahvit studion   
    aulatilassa. Osallistujia 43. 
 
EDUSTUS 
 -  Osasto osallistui vuoden 2019 suomalaisen syöpätutkimuksen,  
    syöpäpotilaiden neuvontapalvelujen sekä vertaistuen rahoituskampanjaan 
    myymällä yhteensä 500 kpl Roosa-nauhoja. 
 -  19.6 Lammin Säästöpankin (anomatta) myöntämän 5000 €:n vastuullisuus-
    lahjoituksen; "Aktiivisesta toiminnasta syöpäpotilaiden hyväksi Keski-  
    Uudenmaan alueella" olivat pankinjohtaja Arno Sahrilta vastaanottamassa 
    Tapani Paavilainen ja Dagmar Kolehmainen. 
 -  Osastolta oli nimetty osallistuva vetäjä Myllytien Toimintakeskuksen ja  
    muiden vapaaehtoisjärjestöjen organisoimiin kävelytapahtumiin.    
    Osallistuimme myös joihinkin toimintakeskuksen työpajatilaisuuksiin. 
 -  Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n osastojen päivään osallistuivat 26.2.  
    Tapani Paavilainen ja Dagmar Kolehmainen sekä 13.11 Tapani Paavilainen 
    ja Ran Zhang 
 -  Essy:n edustajistossa osaston edustajana on ollut Dagmar Kolehmainen. 
 
VERTAISTUKITOIMINTA 
 Osaston kerhoilloissa on ollut mahdollisuus nostaa keskusteluun 
  itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä asioita muiden syöpää ja muuta samaa 
 sairautta sairastavien kesken. Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen kautta on 
 voinut olla yhteydessä koulutettuihin vertaistukihenkilöihin. 
 Osastolla kaksi TOIVO-tukehenkilövalmennuksen käynyttä henkilöä, joihin on 
 voinut olla henkilökohtaisesti yhteydessä. 
 
 
 
 



 
 
 
TIEDOTTAMINEN 
 Osaston tapahtumista ilmoitettiin lehdissä Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa 
 Viikko yhdistykset-palstalla ja osaston kotisivuilla 
 https://www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/keskiuusimaa/. 
 Toimintaa on esitelty myös yhdistyksen esitteessä, jota on jaettu mm. 
 terveyskeskuksiin, apteekkeihin, lääkäriasemille ja Hyvinkään sairaalaan. 
 Yhdistyksen esitettä jaettiin myös kerhoilloissa ja yleisötapahtumissa. 
 Paikallisosaston johtokunnan puheenjohtaja on jakanut sähköpostitse 
 saamaansa tietoa edelleen lähetettynä johtokunnan jäsenille sekä muille 
 suullisesti kerhoilloissa. 
 
TALOUS 
 Kunnilta saadut avustukset 
 
 Järvenpään kaupunki, toiminta-avustus 700 € 
 Keravan kaupunki, toiminta-avustus 900 € 
 
 Keravan kaupunki, tilatuki 300 € 
 Tuusulan kunta, toiminta-avustus 950 € 
 
 
 
 
 
 


