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JOHDANTO  
Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvinkään seudun osasto on perustettu 20.3.1988, 
osastomme tuli toimineeksi 31 vuotta. Essyn 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 Kristiina Pirinen, johtokuntaan kuuluivat Sinikka Ahvenainen, Inkeri 
Hakala, Anja Kortelainen, Katri Kultanen, Lea Leikkainen, Tuula Penttilä, Osmo Sihvonen, 
Terttu Tuominen ja Lasse Valtonen. Johtokunta kokoontui 10 kertaa. Sääntömuutoksen jälkeen 
vuosikokouksia on yksi ja se pidettiin 28.1.2019, jolloin jäseniä oli paikalla 72 hlöä. 
Toiminnantarkastajana on toiminut Ari Poskiparta. Hyvinkään Yhdistykset ry:ssä 
edustajanamme on ollut Lasse Valtonen. ”Maailma muuttuu- yhdistystoiminta muuttuu”-hanke 
tarjosi v. 2019 Hyvyn jäsenyhdistysten hallituksille virkistys- ja kehittämispäivän. Koko 
johtokunta osallistui 21.8. päivään miettien kehitysideoita, pohtien tavoitteita, suunnitellen 
toimintaa osaston näkökulmasta katsoen ja arvot huomioiden. 
 
JÄSENET 
Osastoon kuuluu Hyvinkään ja Nurmijärven alueella asuvia syöpäyhdistyksen jäseniä. Vuoden 
2019 lopussa jäseniä oli Hyvinkäällä 462 (v 2018=482) ja Nurmijärvellä 210  
(v 2018 =219).  
 
TOIMINTA  
Kerhot pidettiin Seurakuntakeskuksen Isossa salissa parittoman viikon tiistaina, ei kesätauolla 
eikä joulun aikaan. Tilaisuuksiin osallistui yht. 1481 hlöä ml. vuosikokous ja joulujuhla. Yht. 18 
kerhossa on käsitelty tulevia tapahtumia ja tiedotettu ajankohtaisista, tärkeiksi katsotuista 
asioista. Leppoisan yhdessäolon, kahvittelun ja rupattelun lisäksi on seurattu kiinnostavia 
esityksiä usealta eri asiantuntijalta. (v. 2018 osallistui 1264 hlöä) 
 
Tammikuu  
15.1. Ympäristökasvattaja Minna Sawkins Kiertokapulasta opasti jätteiden lajitteluun ja 
vähentämiseen. Saimme kestopussit hedelmä- ja vihannesostoksia varten (94 hlöä). 
28.1. Vuosikokous. Koulutettu hieroja EAT Elina Airaksinen aiheena syöpäpotilaan hieronta  
(72 hlöä). 
Helmikuu 
11.2. Jalkaterapeutit Milja Preja ja Minna Leinonen: runsaasti asiaa alaraajoista, kynsien 
hoidosta, rasvoista, oikeankokoisista kengistä, syöpähoitojen vaik. jalkoihin (73 hlöä). 
26.2. Arpajaiset, haitaristi Mauri Tallberg viihdytti soitollaan ja tarinoillaan. Yhteislaulua  
(71 hlöä ). 
Maaliskuu 
12.3. Keusotesta diabeteshoitaja Pinja Peltola luennoi diabeteksesta- vakavasta, mutta 
hoidettavissa olevasta sairaudesta. Ohjasi tutustumaan Diabetes-taloon netissä (72 hlöä). 
26.3. Syöpäsairaan Lauri Hakalan esitys ”Tunnekuvia”. Mustavalkoiset valokuvat tunteiden 
tulkkina. ”Ei ole mennyttä aikaa, ei ole tulevaa aikaa, on vain parasta aikaa” (75 hlöä). 
Huhtikuu 
9.4. Professori Vappu Taipale neuvomassa ”Iloa ikääntymisestä”. Ohjeeksi 5-työkalupakki: liity, 
opi, anna, harrasta, naura! (95 hlöä). 
24.4. Tutustuimme Finnilcoon, vieraina toiminnanjoht. Sini Nykänen, Hannele Viitanen ja Laura 
Tiihonen. ”Elämää suolistosairauden kanssa” sai miettimään, mitä sairaus voi olla (70 hlöä). 



 

 

Toukokuu 
Kevätjuhla, täytekakkukahvit, keväisiä yhteislauluja Terhi Raition säestyksellä. Päiväkotilasten 
hauskat lauluesitykset esim. Leila-lehmä ja Onni-sonni (91 hlöä). 
Elokuu 
27.8. Kesän kuulumiset, katsaus syksyn toimintaan ja tapahtumiin, arpajaiset (87 hlöä). 
Syyskuu 
10.9. Vieraina teatterivaikuttajat Benita Kivistö ja tyttärensä Charlotta Kivistö. ”Sitran 
tutkimuksen mukaan mikään ei auta ihmistä niin paljon kuin kulttuuri, teatteri ja taide” (73 hlöä). 
24.9. Synsam AjanOptiikka. Roosanauhojen myynti alkoi vapaaehtoisvoimin innokkaasti  
(77 hlöä). 
Lokakuu 
7.10. Hyvinkään Kriisikeskus Hymise, toiminnanjohtaja Anne Ikonen esitteli toimintaa (69 hlöä). 
22.10. Kelan etuuksia oli selventämässä palveluasiantuntija Terhi Rytkönen (98 hlöä). 
Marraskuu 
5.11. Järjestöpäällikkö Eeva Palmroos Hengitysliitosta aiheina uniapnea, astma (89 hlöä). 
18.11. Kehonhuolto Jumissa, asiantuntijat pitivät jumppahetken, venyttelyä ja yritysesittelyn  
(81 hlöä). 
Joulukuu 
3.12. Lammin Säästöpankki vieraana esittäytymässä ja kertomassa pankin palveluista. 
Osastomme sai lahjoituksena pankilta vastuullisuusrahaa, josta isot kiitokset (80 hlöä). 
17.12. Joulujuhla ja -ateria torttukahveineen. Jouluista ohjelmaa, mm. Taatan joulupakina, 
musiikista ja säestyksestä huolehtivat Charlotta Kivistö, viulu ja Pasi Jääskeläinen, kitara  
(114 hlöä). 
 
Yhteistyötä pääyhdistyksen ja muiden tahojen kanssa, luentomatkat 
26.2. ja 13.11. paikallisosastojen päivään Helsingissä osallistuivat Kristiina Pirinen ja Katri 
Kultanen. 
26.9. Järjestökeskus Onnensillassa Onnenpäivä, Roosanauhoja oli vapaaehtoisia myymässä. 
24.9. ja 9.10. osaston vapaaehtoisia myymässä Roosanauhoja Hyvinkään sairaalan aulassa. 
28.9. Roosanauharastit Sveitsin puistossa, reipas ulkoilutapahtuma yhdessä Riihimäen 
osaston, Seikkailusveitsin ja Hyvinkään Rastin kanssa. CM-Hyvinkää/Roosapullat-lahjoitus. 
25.3. Riihimäki/yleisöluento ”Elämä ja sairaus, kun sairaus on syöpä”, erikoislääkärit Jyrki ja 
Kristiina Joensuu (2 hlöä). 
29.10. Riihimäki/yleisöluento ”Aikuis- ja lapsiläheisten jaksaminen syöpään sairastuneen 
rinnalla”, Saattohoitokodin johtaja sosiaalipsykologi Riikka Koivisto (10 hlöä). 
23.4. Kampissa yleisöluento Ihosyövästä, ihotautien erikoislääkäri Sari Koskenmies (39 hlöä). 
7.10. Kampissa yleisöluento ”Palliatiivisen hoidon mahdollisuudet syöpäsairauden eri 
vaiheissa”, HUS:sta luennoitsijat Nina Hanni ja Heli Mikkonen (24 hlöä). 
10.9. Osastojen ja kerhojen emäntä/isäntä toimintamallin kehittämispäivään osallistuivat Ulla-
Maija Saarikoski, Tuula Leinonen ja Heli Aalto. Essyn järjestämä koulutus Liisankadun tiloissa. 
 
Matkat, retket ja virkistys  
13.2. Tampereen Työväen Teatteri: ”Vanhoja poikia” (93 hlöä).  
5.6. Kesäretki Helsinkiin nähtävyyksiin tutustuen (59 hlöä). 
18.6. Valkeakosken Kesäteatteri: ”Danny”-musikaali (85 hlöä). 
1.8. Kesäretki Lappeenrantaan: Svinhufvud-museo Luumäellä, risteily/ruokailu Saimaan 
kanavalla, kiertoajelu kaupungilla ja Linnoituksen alueella, paluu Vaalimaan kautta (59 hlöä). 
16.8. Kesäretki Sääksiin (42 hlöä). 
12.9. Lohjan Omenaretki ja Hortiherttuan puutarha -vierailu (55 hlöä). 
20.9. Helsingin Kaupunginteatteri: ”Pieni Merenneito” (38 hlöä). 
2.10. Ravintola Harlekiini: Show&Dinner-ilta a`la Olavi Virta, Seppo Hovi ja Hannu Lehtonen 
(104 hlöä). 
28.11. Hyvinkää-Sali: ”Valkeaa Joulua”-konsertti (112 hlöä). 



 

 

17.12. Seurakuntakeskuksen iso sali: Joulujuhla ja -ruokailu (114 hlöä). 
 
Liikunta 
Parillisen viikon tiistaina on porukalla kirkon parkkipaikalta startattu kävelyille sauvojen kanssa 
tai ilman. Lepovillan kuntosalilla on rehkitty salivuoroilla tiistaisin ja torstaisin, n. 12 hlöä/vuoro.  
 
TIEDOTTAMINEN  
Osaston asioista on ilmoitettu paikallislehdissä yhdistykset-palstalla: Aamu- 
postissa kerhoa edeltävänä perjantaina ja maanantaina, Viikkouutisissa edeltävänä 
keskiviikkona ja Nurmijärven Uutisissa edeltävänä lauantaina. Kerhoissa on jaettu omaa 
toimintavihkoa kevät- ja syyskauden alussa. Olemme mukana Essyn Toimintaa -vihkossa sekä 
kotisivuilla osoitteessa: www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/hyvinkaa. 
 
TALOUS  
Kevätmyyjäiset pidettiin 13.4. ja joulumyyjäiset 14.12. Vanhan kirkon sivusalissa. Tuloja saatiin 
3250 €. Adressien ja korttien tuotto oli 1074,90 €, arpajaisten 959,90 €. Saatuja varoja 
pystyimme käyttämään jäsenistön avustamiseen, kahvituksiin, matkoihin 9236,50 €. 
Roosanauha-myynti onnistui: 686 kpl myytiin ja käyttöömme jäi 2744 €. Eero Eskolan 
rahastosta saimme avustusta 2500 €. Lammin Säästöpankki lahjoitti osastolle 7500 € 
vastuullisuusrahaa. 
 
 
 
 


