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Toiminnanjohtajan esipuhe

Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Tä-
män tavoitteen toteuttamiseksi työskentelimme myös 
vuonna 2016, jolloin yhdistys täytti 65 vuotta. Juhla-
vuoden johdosta jaoimme 250 000 euron arvosta apu-
rahoja Pirkanmaalla tapahtuvaan syöpätutkimukseen. 
Vuosi oli myös Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotis-
juhlavuosi, jota vietettiin vapaaehtoistoiminnan mer-
kitystä korostaen. 

Pirkanmaan Syöpäyhdistys on sitoutunut Suomen Syö-
päjärjestöjen yhteiseen strategiaan ja sen pohjalta 
laadittuun kehittämissuunnitelmaan Vahva ja osaava 
järjestö muuttuvassa maailmassa. Syöpäjärjestöjen 
strategia kattaa niin Suomen Syöpäyhdistyksen, Syö-
päsäätiön, kuin 18 jäsenjärjestön toiminnan. Vuoden 
aikana tehtiin myös Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 
oma strategia, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyi jou-
lukuussa. 

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään. Syöpä on 
monelle pelottava sairaus. Siksi strategian keskiössä 
ovat syöpää sairastavat henkilöt ja heidän läheisensä. 
Tärkeä tehtävämme on vähentää syövän aiheuttamia 
huolia ja haittoja. 

Riskiä sairastua syöpään voidaan tehokkaasti vähentää 
elintavoilla. Terveyden edistäminen syöpäriskin pie-
nentämiseen liittyen on olennainen osa Pirkanmaan 
Syöpäyhdistyksen toimintaa. Lisäksi teemme syöpään 
liittyvää tutkimusta. 

Yleishyödyllisen toiminnan lisäksi yhdistyksellä on 
myytäviä palveluita, joista keskeisin on erikoislääkärei-
den ja muiden ammatinharjoittajien palveluja tarjoava 
oma lääkäriasema. Lääkäriasemaa, yhdistyksen neu-
vonta-asemaa ja tutkimustoimintaa johtaa ylilääkärim-
me, dosentti Meri-Sisko Vuoristo. 

Tavoitteidemme toteuttaminen edellyttää yhteistyötä, 
jota on tehty niin eri syöpäjärjestöjen kuin muidenkin 
toimijoiden kesken. Tärkeä yhteistyökumppanimme on 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, joka kutsui yhdistyksen 
mukaan suunnittelemaan ja kehittämään Tampereen 
Syöpäkeskusta. Olennaista tässä yhteistyössä on poti-
lasnäkökulman esiintuominen perusteilla olevassa alu-
eellisessa syöpäkeskuksessa, joka tulee myöhemmin 
olemaan osa Kansallista syöpäkeskusta.

Yhdistyksellä on yli 20 000 jäsentä. Haluan kiittää niin 
jäseniä, vapaaehtoistoimijoita kuin lahjoittajiakin, joi-
den ansiosta pystymme tekemään työtämme – työs-
kentelemään sen eteen, että kaikki syöpää sairastavat 
saisivat apua ja ettei kukaan jäisi yksin. 

Anne Lindfors

toiminnanjohtaja



5

1. Hallinto

1.1 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 12.4.2016 ja syys-
kokous 14.12.2016. Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen 
määräämät asiat ja syyskokouksessa annettiin hallituk-
selle valtuudet luovuttaa testamentilla yhdistykselle 
tulevaa kiinteää omaisuutta. 

1.2 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mu-
kaan lukien yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Ero-
vuorossa on vuosittain kolme jäsentä ja varajäsentä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan 
kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille ei 
maksettu palkkaa tai palkkioita.

Varsinaiset jäsenet

• Pankinjohtaja Hannu Routamaa (2014-2016), pu-
heenjohtaja

• Vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen (2015-
2017), varapuheenjohtaja

• Professori Anssi Auvinen (2015-2017)
• Ylihoitaja Kaija Leino (2014-2016)
• Liikunnanopettaja Harri Merta (2014-2016)
• Lehtori Irja Murtonen (2014-2016)
• Myyntipäällikkö Saija Pajuoja (2015-2016)
• Ekonomi Heikki Punkka (2016-2018)
• Dosentti Minna Tanner (2016-2018)

Varajäsenet

• Hotellinjohtaja Birgit Aikio (2016-2018)
• Sosiaalityöntekijä Eevi Apponen (2015-2017)
• Toimialajohtaja Pekka Koski (2014-2016)
• Yrittäjä Eeva-Liisa Laholuoma (2014-2016)
• Ylihoitaja Teija Liimatainen (2016-2018)
• Toimitusjohtaja Eero Nieminen (2016-2018)
• Ekonomi Jouko Pyysalo (2015-2017)
• Yritysvalmentaja Esko Vuoristo (2016)
• Maanviljelijä Markku Ylijoki (2015-2017)

Hallitus piti toimintavuoden aikana kahdeksan kokous-
ta. 

Hallituksen sihteerinä toimi 28.2.2016 saakka toimitus-
johtaja Marja-Liisa Kotisaari ja 1.3.2016 alkaen toimin-

nanjohtaja Anne Lindfors. Rahastonhoitajana toimi ta-
louspäällikkö Marjut Anttonen. Hallituksen kokouksiin 
osallistui myös ylilääkäri, dosentti Meri-Sisko Vuoristo. 

1.3 Palkkavaliokunta

Yhdistyksen henkilökunnan palkkaukseen ja työsuh-
teen ehtoihin liittyviä kysymyksiä varten oli palkkava-
liokunta, jonka puheenjohtajana oli Hannu Routamaa 
ja jäseninä Pirkko Ollikainen ja Kaija Leino. Sihteerinä 
toimi Anne Lindfors.

1.4 Yhteistyö Syöpäjärjestöissä

Yhdistyksen edustajana Suomen Syöpäyhdistyksen val-
tuuskunnan jäsenenä oli sisustusmyyjä Maija Nykänen 
ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli vastaava 
sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen. Yhdistyksen edus-
tajana järjestövaliokunnassa oli Hannu Routamaa. 

Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteerin Sakari Karja-
laisen johdolla pidettiin säännöllisesti syöpäjärjestöjen 
toiminnanjohtajien kokouksia, joissa sovitettiin yh-
teen syöpäjärjestöjen toimintaa yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja hyödynnettiin eri jäsenjärjestöjen 
osaamista. Pääpaino oli Syöpäjärjestöjen yhteisen ke-
hittämissuunnitelman toteuttamisessa. Toiminnanjoh-
taja Anne Lindfors oli jäsenenä vapaaehtoistoiminnan 
kehittämistyöryhmässä ja talouspäällikkö Marjut Ant-
tonen Syöpäjärjestöjen taloutta ja hallintoa kehittäväs-
sä työryhmässä. 

1.5 Tilintarkastajat

Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat edel-
leen taloustieteiden maisteri, KHT Mirja Juusela ja KHT 
Marko Vehniä. Varatilintarkastajina olivat ekonomi, 
KHT Kalle Kotka ja KHT Antti Niemistö. Tilintarkastajat 
olivat Idman Vilén Grant Thornton Oy:stä.

1.6 Ohjeistukset

Yhdistyksen toiminnan järjestämistä varten on työ-
järjestys ja talouden hoitamista varten taloussääntö. 
Tietoturvasta on myös ohjesääntö. Poliklinikkaa ja 
neuvonta-asemaa, suolistosyövän seulontaa ja talous-
toimistoa varten on laatukäsikirja. 
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1.7 Tiedotus ja viestintä

Suomen Syöpäyhdistyksen kehittämissuunnitelman 
mukaisesti jäsenjärjestöjen kotisivut uudistettiin yh-
tenäisiksi. Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen uusi sivusto 
julkaistiin marraskuussa. Sivut ovat nyt nykyaikaiset ja 
toimivat myös mobiilissa. Suomen Syöpäyhdistys huo-
lehti sivustouudistuksen kustannuksista.  

Yhdistykseen palkattiin suunnittelija, jonka työnku-
vaan viestintä kuuluu. Vuoden aikana kehitettiin niin 
sisäistä kuin ulkoista viestintääkin. Painettua materiaa-
lia uudistettiin ja tuotettiin uusia esitteitä. Yhdistyksel-
le avattiin Facebook-sivu, jolla oli vuoden lopussa 450 
tykkääjää. 

2. Henkilöstö

Yhdistyksessä oli keskimäärin 13 työntekijää. Työnte-
kijöiden täydennyskoulutusvaatimukset on määritelty 
ammattitehtäväkohtaisesti yhteistyössä henkilökun-
nan kanssa pitäen lähtökohtana sitä, mitä julkisessa 
terveydenhuollossa edellytetään henkilökunnalta. 
Vähimmäisvaatimukseksi on asetettu terveydenhuol-
lon ammattihenkilöille kolme ja muille työntekijöille 
kaksi koulutuspäivää kalenterivuodessa. Henkilökunta 
osallistui koulutukseen koulutussuunnitelman mukai-
sesti. Vähimmäisvaatimukset täyttyivät lähes kaikkien 
työntekijöiden osalta.  Koulutusta varten oli edelleen 
mahdollisuus saada 15 palkallista opintovapaapäivää 
kalenterivuodessa. Toiminnanjohtaja aloitti hallituksen 
päätöksen mukaisesti opiskelun Tampereen yliopiston 
ja Tampereen teknillisen yliopiston järjestämässä So-
siaali- ja terveysjohtamisen Executive MBA -koulutus-
ohjelmassa.

Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja, ylilääkäri, 
talouspäällikkö ja osastonhoitaja. Johtoryhmä suunnit-
teli, arvioi ja koordinoi yhdistyksen toimintaa toimin-
nanjohtajan johdolla. 

Eri toimintayksiköt pitivät kuukausittain osastokokouk-
sia. Lisäksi pidettiin säännöllisesti koko henkilökunnal-
le tarkoitettuja tiedotuspalavereita.

Henkilökunnan työterveyshuolto järjestettiin Tampe-
reen Työterveys ry:n Finla Työterveydessä. Työntekijöi-
den terveydentilaa ja työssä selviytymistä seurattiin yh-
teistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolot 
vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Poissaoloja 

ilman ennalta tiedossa olleita pitkiä sairauspoissaoloja 
oli työpäivistä laskettuna yhteensä 1,04 prosenttia ja 
ennalta tiedetyt poissaolot huomioon ottaen 1,53 pro-
senttia. Lisäksi oli muutamia poissaoloja alle 10-vuo-
tiaan lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi. Työnteki-
jöiden hyvinvointiin panostettiin monipuolisesti mm. 
tukemalla liikuntaseteleiden hankkimista. 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana 
oli dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkä-
ri Meri-Sisko Vuoristo. Potilasasiamiehenä toimi 28.2. 
saakka toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari, 1.3. al-
kaen toiminnanjohtaja Anne Lindfors. Tietosuojavas-
taavana oli osastonhoitaja Katriina Piironen. Yhdistyk-
sen työsuojelupäällikkönä oli talouspäällikkö Marjut 
Anttonen. Henkilökunta valitsi keskuudestaan työ-
suojeluvaltuutetuksi Marjo Virkin. 

Työnantajana yhdistys on järjestäytynyt Terveyspalve-
lualan Liittoon. Yhdistyksessä sovellettiin muihin kuin 
sopimuspalkkaisiin Terveyspalvelualan Liitto ry:n ja 
Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n vä-
lillä solmittua työehtosopimusta.

3. Laatutyöskentely

Syöpäjärjestöissä hyväksytyt arvot eli tasa-arvo ja oi-
keudenmukaisuus, saavutettavuus, luotettavuus ja 
yhteisöllisyys loivat perustan yhdistyksen laatupolitii-
kalle, johon henkilökunta oli hyvin sitoutunut. Yhdis-
tyksen laatupolitiikan ja koko toiminnan lähtökohtana 
ovat asiakkaan tarpeet ja niiden täyttäminen. Yhdistyk-
selle uskottuja varoja arvostetaan ja varojen käytössä 
toimitaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Stra-
tegian valmistuminen mahdollistaa laatutyöskentelyn 
kehittämisen vuonna 2017.

4. Ostopalvelut

Toimitilojen siivous ostettiin HH-Kiinteistöpalvelut 
Oy:ltä ja ympäristönhuolto Lassila & Tikanoja Oyj:ltä, 
tietohallintotukipalvelut Canorama Oy:ltä ja seulon-
tamateriaalin järjestämistyötä Tampereen evankelis-
luterilaisten seurakuntien Epilän toimintakeskukselta. 
Tampereen Kirjanpitotoimistolta ostettiin kirjanpito 
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ja palkanlaskenta. Puhelinjärjestelmä Integral Suomi 
Oy:ltä vaihtui tilikauden aikana Elisa Oyj:lle.

5. Toimitilat

Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Tampereella osoit-
teessa Hämeenkatu 5 A, 7. ja 8. kerroksessa. Lisäksi yh-
distyksellä on kokous- ja juhlatila Koskenparras osoit-
teessa Pellavatehtaankatu 12.

6. Jäsenistö ja jäsenetuudet

Yhdistykseen liittyi toimintavuonna 795 uutta jäsentä, 
mikä oli 39 enemmän kuin vuonna 2015. Jäsenrekiste-
ristä poistettiin vuoden lopussa jäsenet, jotka eivät ol-
leet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen sekä 
yhdistyksestä eronneet ja kuolleet jäsenet. Toiminta-
vuoden lopussa jäsenmäärä oli 20 714, mikä oli 308 
vähemmän kuin edellisenä vuotena. Jäsenistä ainaisjä-
seniä oli 3866 ja vuosijäseniä 16 848. Yhteisöjäseninä 
yhdistyksessä oli kuten edellisenäkin vuotena kolme 
Pirkanmaan kuntaa eli Orivesi, Urjala ja Vesilahti. 

Vuosijäsenen jäsenmaksu oli Suomen Syöpäyhdistyk-
sen suosituksen mukaisesti 25 euroa. Yhteisöjäsene-
nä olevan kunnan jäsenmaksu oli viisi senttiä kunnan 
asukkaalta sekä muun yhteisöjäsenen 150 euroa. Ai-
naisjäsenet olivat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsen-
maksun hintaan sisältyi Syöpä-Cancer -lehden vuosi-
kerta. Jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 422 270 
euroa. 

Jäsenetuna maksettiin hoitopäiväkorvauksia jäseninä 
oleville syöpäpotilaille yhteensä 68 000 euroa, mikä 
oli 5000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. 
Jäsenille annettiin alennusta joistakin yhdistyksen po-
liklinikan palveluista. Kuvantamistutkimuksista jäsenet 
saivat alennusta Röntgentutkasta. Viking Line Ab lah-
joitti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lahjakortin laiva-
risteilyä varten ja osallistui potilaiden Tallinnan virkis-
tysmatkan kuluihin. Jäsenillä oli mahdollisuus käyttää 
veloituksetta yhdistyksen liikuntatilaa salivuorojen 
mukaisesti.

7. Syöpäriskin pienentämiseen 
    ja syövän varhaiseen  
    toteamiseen tähtäävä  
    toiminta 

7.1 Luomitarkastukset

Sairaanhoitajien suorittamissa luomitarkastuksissa 
kävi yhteensä 2705 potilasta sisältäen luomitarkastuk-
set lähikunnissa ja kampanjat Tampereella. Määrä oli 7 
prosenttia edellisvuotta suurempi.

Luomihuolikampanjoita järjestettiin yhdistyksen po-
liklinikalla Tampereella kahdesti, toukokuussa neli-
päiväisenä ja syyskuussa yhtenä päivänä. Näistä kaksi 
kampanjapäivää suunnattiin yli 50-vuotiaille miehille. 
Luomihuolipäiviin osallistui yhteensä 325 henkilöä, 
joista miehiä oli 143. 

Marraskuussa yhdistyksen hoitaja kävi tekemässä luo-
mitarkastuksia Mylab Technologies’n tiloissa Tampe-
reen keskustassa. Luomensa kävi tarkistuttamassa 17 
Mylabin työntekijää.

7.2 Periytyvyysneuvonta

Syövän periytyvyyttä koskevissa asioissa jatkettiin yh-
teistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) pe-
rinnöllisyyspoliklinikan ja syövänhoidon vastuualueen 
sekä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Toimintavuo-
den aikana periytyvyysneuvonnassa kävi 36 henkilöä, 
joista lääkärin vastaanotolla kävi 28 henkilöä. Suurin 
osa heistä tuli hoitajan vastaanoton kautta, missä piir-
rettiin sukupuu ja tehtiin alustava riskiarvio. Kolmes-
tatoista henkilöstä konsultoitiin perinnöllisyyslääkäriä 
ja/tai laadittiin lähete perinnöllisyyspoliklinikalle.     

7.3 Suuren perinnöllisen rintasyöpäriskin 
omaavien naisten seuranta

Henkilöitä, joiden suvussa esiintyi useita rintasyöpä-
tapauksia tietyin kriteerein arvioituna tai joiden su-
vussa oli todettu rinta- ja munasarjasyövälle altistava 
geenivirhe, seurattiin yhdistyksen poliklinikalla kuntien 
myöntämien maksusitoumuksien tuella. Toukokuussa 
kokoontui ylilääkärin koolle kutsumana TAYS:n erikois-
lääkäreistä koostuva työryhmä ja seurantaohje muo-
kattiin ajantasaiseksi. Toimintavuoden lopussa seuran-
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taohjelman piirissä oli kaikkiaan 56 naista (10 naista 
edellisvuotta enemmän), joista 30 oli tamperelaista.

7.4 Muut tilaisuudet ja yhteistyö  

Keväällä osallistuttiin Sorsapuistossa järjestettyyn K-50 
-yleisötapahtumaan ja syksyllä kaksipäiväisille Hyvä ikä 
-messuille esitellen yhdistyksen toimintaa.  

Yhdistyksen sairaanhoitaja ja vertaistukihenkilö osal-
listuivat toimintavuoden aikana 11 kertaa TAYS:ssa jär-
jestettyyn ensitietotilaisuuteen syöpään sairastuneille 
ja heidän läheisilleen. Näissä tilaisuuksissa osallistujia 
oli vuoden aikana yhteensä 353.

Toimintaa esiteltiin mm. TAYS:n foniatrian poliklinikan, 
Ikaalisten, Parkanon ja Sastamalan terveyskeskusten ja 
Tipotien terveysaseman ja Hatanpään sairaalan hen-
kilökunnille. Lisäksi oltiin mukana Tammelakeskuksen 
asiakkaille suunnatussa aulainfossa ja Tampereen kau-
pungin Tipotien terveysasemalla järjestetyssä työt-
tömille suunnatussa tapahtumassa. Yhteensä näihin 
esittelyihin osallistui noin 202 henkilöä.

Terveyden edistämiseen liittyen miehille järjestettiin 
keväällä Miesten huoltoilta, johon osallistui 12 miestä. 
Naisille järjestettiin syksyllä kaksi Naisten päivää, joissa 
osallistujia oli 10.

Yleisöluentoja järjestettiin neljä yhdistyksen kokous-
tilassa Koskenpartaassa. Aiheina olivat liikunnan 
terveysvaikutukset, rinnan korjausleikkaukset, etu-
rauhassyöpä sekä syöpä, seksuaalisuus ja minäkuva. 
Osallistujia oli yhteensä 56. 

Yhdistyksen ja julkisen terveydenhuollon välisen yh-
teistyön merkeissä yhdistyksen sairaanhoitajat kävi-
vät tutustumassa Hatanpään sairaalan syöpäkirurgian 
yksiköihin ja hoitajiin. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
kanssa yhteistyötä tehtiin mm. osallistumalla poti-
las- ja vammaisjärjestöille suunnattuun yhteistyötilai-
suuteen ja TAYS:n urologian poliklinikan avoimet ovet 
-tilaisuuteen. Yhdistyksen sairaanhoitaja piti luennon 
ikääntyvien seksuaalisuudesta Tammelakeskuksessa 
20 kuulijalle. Toimintavuoden lopussa toiminta-alueen 
sairaaloiden ja terveyskeskusten syöpäpotilaita hoita-
vista yksiköistä yhteyshenkilöitä oli 46. Yhteistyötä teh-
tiin myös terveysjärjestöjen kuten esimerkiksi Diabe-
tesliiton kanssa. 

8. Kuntoutumisen tuki ja  
    virkistys

8.1 Rintaproteesien välitys

Toimimme rintasyöpäpotilaiden rintaproteesien välit-
täjänä. Potilaat hakeutuvat julkisen terveydenhuollon 
maksusitoumuksella yhdistyksen poliklinikalle. Toimin-
tavuonna proteesin sai 734 naista, noin 70 vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. 

8.2 Tietoillat, tietoa syövästä luennot ja  
       kurssit

Sairauskohtaisia tietopäiviä järjestettiin neljä: keuhko-
syövästä ja suolistosyövästä sekä kahdesti rintasyöväs-
tä. Läheisten tietopäivä jouduttiin perumaan vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. Tietopäiviin osallistui kaik-
kiaan 36 henkilöä. Tietopäivä koostui useasta asian-
tuntijaluennosta, vertaistukihenkilön puheenvuorosta 
ja yhdistyksen kuntoutuspalvelujen esittelystä. 

Tietoa syövästä -luentoja järjestettiin neljä: Syöpäpo-
tilaan raajaturvotuksen hoito, periytyvä syöpäalttius, 
toivon merkitys syöpäpotilaalle ja minäkuva myllerryk-
sessä. Kaikkiaan luennoille osallistui yhteensä 27 hen-
kilöä.

Sopeutumisvalmennuskursseja avokuntoutuskurssei-
na järjestettiin kaksi: luova kirjoittaminen ja liikunta-
painotteinen kurssi rintasyöpään sairastuneille hoito-
jen päättymisen jälkeen. Näihin osallistui yhteensä 19. 
Liikuntapainotteinen kurssi kaikille syöpään sairastu-
neille jouduttiin perumaan pienen osallistujamäärän 
vuoksi. 

Syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään ohjattiin 
hakeutumaan myös valtakunnallisille sopeutumisval-
mennuskursseille eri puolelle Suomea muun muassa 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meri-Karinan toi-
minta- ja palvelukeskuksessa järjestettäville kursseille.

8.3 Vertaistukihenkilötoiminta  

Yhdistyksessä toimi 27 koulutettua vertaistukihenki-
löä, joista 8 koulutettiin vuoden 2016 aikana. Toimin-
tavuoden aikana tukihenkilöt saivat yhteensä 69 tu-
kipyyntöä vastasairastuneilta tai heidän läheisiltään. 
Vertaistukihenkilöt antoivat tukeaan sairastuneille ja 
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heidän läheisilleen useammin puhelimitse kuin henki-
lökohtaisilla tapaamisilla. Keskimäärin tukisuhde sisäl-
si kolme kontaktia tuettavan kanssa.

Vertaistukihenkilöt luennoivat yhdistyksen järjestämil-
lä kursseilla ja koulutustilaisuuksissa ja ohjasivat ver-
taistukiryhmiä. Taysin järjestämissä ensitietotilaisuuk-
sissa vertaistukihenkilö oli mukana 11 kertaa vuoden 
aikana. Heitä haastateltiin myös eri tiedotusvälineissä.

Vertaistukihenkilöille järjestettiin toiminnanohjausta 
sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti. Kerran vuo-
dessa toteutettiin ryhmätyönohjaus. Vertaistukihen-
kilötoimintaa koordinoivat sairaanhoitaja ja elokuussa 
aloittanut suunnittelija.

Suomen Syöpäyhdistyksen 80-vuotisjuhlavuoden tee-
mana oli vapaaehtoisuus. Jokaisessa jäsenjärjestössä 
palkittiin vuoden vapaaehtoinen. Pirkanmaan Syöpä-
yhdistys palkitsi monipuolista vapaaehtoistyötä te-
kevän Jarmo Hautamäen. Pirkanmaan lähikunnissa 
vertaistukiryhmiä ohjaavia vapaaehtoisia muistettiin 
arvokkaasta työstään kunniakirjalla.  

8.4 Vertaistukiryhmät

Koulutettuja vertaistukihenkilöitä toimi Tampereella 
vertaistukiryhmien ohjaajina viidessä, eri kohderyhmil-
le suunnatuissa vertaistukiryhmissä. Vertaistukiryhmiä 
järjestettiin sairastuneille, sairastuneiden läheisille, 
eturauhassyöpäpotilaille, nuorille, aivokasvainpotilail-
le sekä heidän läheisilleen. Vertaistukiryhmissä kävi 
vuoden aikana yhteensä noin 200 henkilöä. 

Tampereella toimi vapaaehtoisen ohjaama seniorien 
Potilaskerho, joka kokoontui viikoittain Koskenpartaan 
kokoustilassa. Kerhopäivinä osallistujia oli yli 50. Kerho 
järjesti muun muassa luentoja, keskustelua ja retkiä.  

Vapaaehtoisten ohjaamia vertaistukiryhmiä toimi Kan-
gasalla, Nokialla, Ruovedellä, Sastamalassa Valkeakos-
kella ja Virroilla. Vertaistukiryhmän toiminnasta vastasi 
paikkakunnalla asuva, syövän sairastanut henkilö. Sai-
raanhoitaja koordinoi näiden ryhmien toimintaa. 

Yhdistyksen tiloissa toimi myös sarkooma ja GIST -po-
tilaille suunnattu vertaistukiryhmä, joka kokoontui 
useimmiten itsenäisesti.  Joillakin kerroilla ryhmässä 
oli mukana TAYS:n sarkoomahoitaja sekä Syöpäyhdis-
tyksen sairaanhoitaja.

8.5 Liikunta   

Liikuntaa sisältävät kurssit järjestettiin pääsääntöisesti 
omassa liikuntatilassa, Onkosportissa. Naisten kunto-
piiriin osallistui keväällä 8 ja syksyllä 10 henkilöä. Mies-
ten kuntopiiriin ei saatu tarpeeksi osallistujia. Lisäksi 
toteutettiin lymfaryhmiä, joihin osallistui keväällä 12 
ja syksyllä 8 henkilöä. Allasvoimisteluun Viola-kodin ti-
loissa Tampereella osallistui keväällä 22 ja syksyllä 20 
henkilöä.

Terapeuttinen tanssi- ja liike -kurssi järjestettiin ensi 
kertaa toimintavuoden keväällä ja myönteisen palaut-
teen perusteella kurssi uusittiin syksyllä. Tapaamisker-
toja kurssia kohden oli kuusi. Osallistujia oli kaikkiaan 
13 henkilöä. Yhteensä käyntikertoja kaikissa liikunta-
ryhmissä oli 861.  

Yhdistyksen jäsenille tarjottiin ilmaisia omatoimisia 
liikuntavuoroja Onkosportissa. Uudet liikuntaryhmien 
ohjaajat pitivät vuorollaan näytetunnin henkilökunnal-
le työpäivän lomassa.

8.6 Painonhallinta- ja liikuntaryhmät

Painonhallinnan kursseja järjestettiin kaksi. Toinen 
kursseista oli avoin kaikille ja toinen syöpäpotilaille. 
Avoimella kurssilla oli osallistujia 7 ja syöpäpotilaiden 
kurssilla 2-8 kerrasta riippuen. Kurssit koostuivat pää-
asiassa luennoista. Luennoilla käsiteltiin mm. ylipainon 
riskejä, tietoista syömistä ja liikunnan hyötyjä. Kevään 
kurssilla oli myös rentouttava liikuntatuokio. Syksyl-
lä jokaisella kerralla oli mukana liikuntaa ja viimeisel-
lä kerralla opeteltiin terveellistä kokkausta Marttojen 
opastuksella.

8.7 Virkistystoiminta   

Luontoretki Seitsemiseen järjestettiin toukokuussa. 
Mukana retkellä oli 16 henkilöä. Retkellä tutustuttiin 
mm. Seitsemisen luontokeskuksen näyttelyyn ja Kove-
ron perinnetilaan. Syyskuun lopussa tehtiin työikäisten 
syöpäpotilaiden kanssa viikonloppumatka Tallinnaan. 
Matkalle osallistui 13 osallistujaa ja kaksi vertaistuki-
henkilöä.  

Kaikille neljälle Tampereen kylpylän virkistysviikolle 
osallistui syöpään sairastunut yhdistyksen jäsen per-
heineen. 

Lisäksi järjestettiin kaksi virkistystapahtumaa naisille 
yhteistyössä kosmetologikoulujen kanssa. Näissä ta-
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pahtumissa naiset saivat vertaistukea hemmottelun 
ohella. Tapahtumiin osallistui yhteensä 34 henkilöä. 
Liiviliikkeen ja apteekin kanssa yhteistyössä järjestet-
tiin tilaisuus, jossa kerrottiin rintaproteeseista ja -lii-
veistä sekä syöpähoitojen aikaisesta kuivan ihon hoi-
dosta. Tilaisuuteen osallistui 27 henkilöä. 

8.8 Etuusneuvontapuhelin  

Yhdistys vastasi Syöpäsäätiön ylläpitämän valtakunnal-
lisen etuusneuvontapuhelimen hoitamisesta. Puhelin 
oli avoinna keskiviikkoisin kaksi tuntia. Neuvontapu-
helimessa annettiin syöpäpotilaille neuvontaa potilaan 
oikeuksiin, toimeentuloon, sosiaalipalveluihin liittyvis-
sä asioissa kerran viikossa kahden tunnin ajan. Eniten 
soittajille aiheutti ongelmia toimeentulo. Suurin osa 
soittajista oli eläkkeellä. Oma ryhmänsä olivat myös 
työikäiset vastasairastuneet, jotka olivat tietämättö-
miä sairastumisensa vaikutuksista työnantajan palkan-
maksuvelvollisuuteen ja työsuhteeseen. Soittajia oli 
yhteensä 90, mikä on 15 enemmän kuin vuonna 2015. 
Neuvontapuhelimessa vuorotteli vastaajana neljä näi-
hin kysymyksiin perehtynyttä ammattihenkilöä.

9. Lääkäriaseman  
    vastaanottotoiminta 

9.1 Lääkärit ja muut ammatinharjoittajat 

Yhdistyksellä on yksityinen terveydenhuollon toimin-
tayksikkö, jossa tarjotaan lääkäreiden polikliinisia vas-
taanottopalveluja syöpätautien, gynekologian, iho-
tautien, kirurgian, urologian, plastiikkakirurgian sekä 
perinnöllisyyslääketieteen erikoisaloilla. Myös yleislää-
ketieteen erikoislääkäri on saatavilla. Toimintavuonna 
vastaanottoa piti ylilääkärin lisäksi 12 erikoislääkäriä. 
Lääkäreiden vaihtuvuus oli vähäistä. Vastaanottokäyn-
tejä lääkäreillä oli yhteensä 2510. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 4 prosenttia. Toimenpiteitä teh-
tiin 776. Eniten potilaita kävi gynekologien ja ihotauti-
lääkäreiden vastaanotoilla.  

Vastaanottoa pitivät myös fysioterapeutti ja lymfatera-
peutti; heillä oli yhteensä 1113 hoitokäyntiä, 20 pro-
senttia edellisvuotta enemmän. 

Myös psykoterapeutti-sairaanhoitajan palveluita oli 
tarjolla ja koulutettu hieroja-sairaanhoitaja aloitti vas-

taanoton, mutta näiden kysyntä osoittautui niin vähäi-
seksi, että tarjonta lopetettiin.

Loppukeväällä liityttiin kansalliseen sähköiseen poti-
lastiedon arkistoon Kantaan.

9.2 Sairaanhoitajat

Yhdistyksen sairaanhoitajat toimivat sekä lääkäriase-
malla että yhdistyksen neuvontahoitajan tehtävissä. 
Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja puhelinkeskuste-
luissa potilaille ja läheisille annettiin tietoa ja neuvon-
taa eri syöpätautien riskitekijöistä, syöpien hoitomuo-
doista, hoitojen sivuvaikutuksista sekä kuntoutuksesta. 
Hoitajat huolehtivat myös rintaproteesien sovitukses-
ta. Sairaanhoitajat poistivat myös ompeleita ja lasku-
putkia (dreenejä), antoivat lääkeinjektioita ja ottivat 
laboratorionäytteitä. 

Sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa järjestettiin 
edelleen myös terveysasemien tiloissa Ikaalisissa, Ori-
vedellä, Parkanossa, Ruovedellä, Sastamalassa ja Val-
keakoskella.  Vastaanotto oli kerran kuukaudessa ke-
säkautta lukuun ottamatta. Sastamalassa käyntejä oli 
eniten, 104 ja muissa 33-83 käyntiä vuodessa. Yhteen-
sä vastaanottokäyntejä oli 365, hieman edellisvuotta 
vähemmän. Käynneistä valtaosa (78 %) oli luomitar-
kastuksia. Proteesisovituksia oli 53 (15 %).

Kaikkia sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä ja puhe-
linkontakteja oli Tampereella ja lähikunnissa yhteensä 
4616, joka on 4 prosenttia aiempaa enemmän. Puhe-
luita näistä oli noin 4 prosenttia.  Valtaosa käynneistä 
oli luomitarkastuksia: 2705 käyntiä (61 %).  

9.3 Laboratoriotoiminta  

Poliklinikan laboratorion vastaanottotoimintaan liit-
tyvä näytteenotto oli vähäistä; lähinnä otettiin hema-
tologian ja kliinisen kemian perusverinäytteitä ja kas-
vainmerkkiaineita. Laboratoriotoimintaa vilkastutti 
Linnea-tutkimus, johon liittyviä näytteenottoja oli 510.    

Gynekologisia irtosolunäytteitä (PAPA-näytteitä) otet-
tiin kaikkiaan 323 ja histologisia näytteitä pääasiassa 
ihomuutoksista 474.  PAPA-näytteiden määrä väheni 
edellisvuodesta noin 20 prosenttia, kun taas PAD-näy-
temäärä kasvoi noin 5 prosenttia.

Laboratorionäytteet tutkittiin Yhtyneet Medix-labo-
ratoriossa. Linnea-tutkimuksen tutkimusverinäytteet 
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käsiteltiin ja lähetettiin tutkittaviksi erillisten ohjeiden 
mukaan Tampereen yliopistoon.  

10.  Koulutus ja siihen liittyvä        
       yhteistyö  

Yhdistyksen toimintamuotoja esiteltiin 13 eri opiskeli-
jaryhmälle opintokäynneillä. Kullakin opintokäynnillä 
oli 10-20 sairaanhoitaja-, röntgenhoitaja- tai lähihoi-
tajaopiskelijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta ja 
Tredusta. 

10 sairaanhoitajaopiskelijaa osallistui lokakuussa yh-
distyksen sairaanhoitajan pitämälle rintasyöpäluen-
nolle, jonka jälkeen he myivät Roosa nauhoja ja keräsi-
vät varoja Tampereen keskustassa. 

Yhdistys vastaa ylilääkärin johdolla syöpäjärjestöjen 
luomitarkastuskoulutuksesta. Vuosittain toukokuisen 
kampanjan yhteydessä pidetään dermatologis-onko-
logisia luentoja ja laajempi, kaksipäiväinen koulutus 
järjestetään joka toinen vuosi. Toimintavuonna oli sup-
peamman koulutuksen vuoro. Lisäksi kaksi Keski-Suo-
men uutta neuvontahoitajaa osallistui polikliiniseen 
harjoitteluun lokakuussa ja yksi hoitaja yhdistyksen 
neuvontahoitajille suunnattuun dermatoskopiakoulu-
tukseen marraskuussa. Hoitajille järjestettiin luomi-
kampanjan yhteydessä kirjallinen tentti ihomuutoksis-
ta; kolme yhdistyksen omaa hoitajaa suoritti tentin. 

Yhdistyksen ylilääkäri oli mukana työryhmässä suun-
nittelemassa kansainvälisen ihotautilääkärien organi-
soiman Euromelanoma-kampanjan järjestämistä Suo-
messa.

Yhdistys tuki taloudellisesti Tampereen Lääkäripäivien 
sessiota, jonka aiheena oli periytyvä syöpäalttius, myös 
ylilääkäri toimi luennoitsijana. Ylilääkäri piti luentoja 
myös melanoomasta, rintasyövästä, suolistosyövästä, 
ylipainosta ja liikunnasta useissa yhdistyksen omissa 
tilaisuuksissa sekä vierailevana luennoitsijana.

Yhdistyksen neuvontahoitajat osallistuivat mm. seu-
raaviin koulutuksiin: periytyvyysneuvonta, ensiapu, 
asiakaspalvelu, terveyden edistäminen, Sairaanhoitaja 
ja syöpähoitotyö -seminaari, Suomen Syöpäsairaan-
hoitajien valtakunnalliset opintopäivät ja lääkehoidon 
osaaminen. Lisäksi toimipaikkakoulutuksena järjestet-
tiin luominen tarkistamiseen liittyvä dermatoskopia-
koulutus.

11. Tutkimustoiminta

11.1 Oma tutkimustoiminta

Yhdistys on ainoana suomalaisena keskuksena muka-
na vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille suunnatussa 
kansainvälissä rintasyövän ehkäisyä selvittävässä kak-
siosaisessa lääketutkimuksessa IBIS II, johon Suomes-
ta otettiin 134 potilasta mukaan vuosina 2003―2012. 
Maailmanlaajuisesti tutkittavia oli yhteensä 6844. Toi-
mintavuoden lopussa puhelinseurannassa oli 90 naista 
ja lääkehoitoa sai enää yksi potilas.

TAYS:n syövänhoidon vastuualueen ja UKK-instituutin 
kanssa   yhteistyönä tehtävässä Linnea-tutkimuksessa 
tutkitaan liikuntatottumuksien vaikutuksia rintasyöpä-
seulontaan osallistuvilla naisilla. Toimintavuoden aika-
na potilasrekrytointi saatiin päätökseen: tutkimuksen 
otettiin mukaan 866 naista. Yhdistyksen laboratoriossa 
otettiin toimintavuonna 510 verinäytettä tutkimuksen 
alussa (ns. 0-näytteinä) sekä yksivuotisseurantanäyt-
teinä.

Toimintavuonna käynnistettiin melanoomapotilaille 
suunnattu Melanoomapaja-tutkimus l. Melanoomapo-
tilaiden kuntoutumisen tukeminen melanoomapaja-ly-
hytkurssin avulla.  Tutkimuksesta vastaa ylilääkäri ja 
tutkimusryhmään kuuluu mm. TAYS:n ja Hatanpään 
sairaalan erikoislääkäreitä sekä Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitoksen erikoistutkija. Tutkimukseen otetaan 
potilaita, joilta on leikattu hyväennusteinen ihomela-
nooma ja heistä muodostetaan vertaistukiryhmiä. Tut-
kimukseen otettiin toimintavuonna mukaan 10 potilas-
ta ja potilaiden rekrytointi jatkuu. 

11.2 Yhdistyksen jakamat apurahat

Testamenttilahjoitukset mahdollistavat panostami-
sen syövän tieteelliseen tutkimukseen. Juhlavuoden 
kunniaksi jaettiin 250 000 euron arvosta apurahoja 
Pirkanmaalla tapahtuvaan syöpätutkimukseen. 125 
000 euron suurapuraha jaettiin dosentti Olli Lohen tut-
kimuksen ”Leukemian geenivirheiden toiminnalliset 
seuraukset ja uudet lääkehoidot” ja professori Matti 
Nykterin tutkimuksen ”Aivokasvainten geneettinen pe-
rusta, heterogeenisyys ja uudet hoitomahdollisuudet” 
kesken. Molempien tutkijoiden osuus suurapurahasta 
oli 62 500 euroa. 

20 000 euron tutkimusapuraha myönnettiin kahdelle 
tutkijalle: professori Anssi Auviselle ja professori Pirk-
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ko Kellokumpu-Lehtiselle. 10 000 euron tutkimusapu-
raha myönnettiin neljälle tutkijalle: dosentti Minna Lai-
tiselle, DI Mari Partaselle, dosentti Ivana Kholoválle ja 
dosentti Annika Auraselle. Lisäksi pienempiä tutkimus-
apurahoja ja apurahoja väitöskirjatyötä varten myön-
nettiin 12 henkilölle.

12. Suolistosyövän seulonta 

Vuonna 2004 käynnistettiin syöpäjärjestöjen asiantun-
tijaryhmän laatima suolistosyövän seulontaohjelma 
satunnaisasetelmalla. Seulontaan kutsuttiin puolet 
seulottavasta ikäluokasta ja toinen puoli toimi verrok-
kina. Seulontatestinä käytettiin ulosteen piilevän ve-
ren osoittavaa testiä, ja näytteet tutkittiin Pirkanmaan 
Syöpäyhdistyksessä, joka toimi valtakunnallisena seu-
lontakeskuksena. Seulonta käynnistyi vapaaehtoisuu-
den periaatteella noin 20 kunnassa ja vuonna 2015 
mukana oli 162 kuntaa, noin puolet Suomen kunnista. 
Seulonta käynnistyi vaiheittain alkaen 60-64 vuotiaista 
laajeten ikävälille 60-69 vuotta.  

Seulonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioi valta-
kunnallinen työryhmä Suomen Syöpärekisterin johtaja 
Nea Malilan johdolla. Asiantuntijaryhmän arvion mu-
kaan kymmenen seulontavuoden jälkeen vuonna 2014 
oli saavutettu riittävän suuri tutkittavien määrä, joten 
uusia  ikäryhmiä tai uusia kuntia ei sen jälkeen enää 
otettu mukaan. 

Seulonnan vaikuttavuudesta julkaistiin vuonna 2015 
välianalyysi. Sen tuloksena oli, että keskimäärin 4,5 
vuoden seurannan jälkeen seulontaan kutsuttujen ja 
verrokkien suolistosyöpäkuolleisuudessa ei ollut tässä 
vaiheessa merkitsevää eroa, mutta pidempi seuran-
ta-aika on välttämätön. Vasta usean vuoden jälkeen 
voidaan tehdä luotettava vaikuttavuusarvio.

Toimintavuonna seulontaan kutsuttiin ainoastaan ne 
henkilöt, jotka olivat läpikäyneet vain yhden seulon-
takierroksen.  Toimintavuonna kutsu lähetettiin 19572 
henkilölle 123 kunnassa. Seulontaan osallistui noin 65 
prosenttia kutsutuista (naisista 71 % ja miehistä 58 %). 
Ulosteessa todettiin verta 2,5 %:lla (naisista 1,9 %:lla ja 
miehistä 3,3 %:lla).    

Seulontanäytteiden analysointi yhdistyksessä päättyi 
1.7.2016. Kuntien yhteyshenkilöille lähetettiin asiasta 
tiedote. Kunnille lähetetään vuoden seulontatulokset 

vuoden 2017 alussa. Yhdistyksen toiminta seulonta-
keskuksena päättyy.

13. Talous

13.1 Varsinainen toiminta

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan päätoimialat ovat 
poliklinikka, neuvonta-asema ja suolistosyövän seu-
lonta sekä hallinto sisältäen myös järjestötoiminnan. 
Omaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimukseen myön-
nettyjä apurahoja alettiin seurata tilivuoden alusta al-
kaen omana toiminnanalanaan. Toimintavuoden aika-
na suolistosyövän seulonta loppui kokonaan. 

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 633 000 euroa. 
Tuotot supistuivat 46 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna, mikä johtui seulontatoiminnan loppumi-
sesta toimintavuoden aikana. Seulontatoiminnan lop-
puminen laski vastaavasti myös kuluja. Kuluja lisäsivät 
myönnetyt apurahat (250 000 euroa). Apurahat katet-
tiin Pirkanmaan Syöpärahastosta ja rahastosiirto kir-
jattiin tuloslaskelmaan tuotoksi kohtaan Rahastot. Ko-
konaisuudessaan kulut pienenivät edelliseen vuoteen 
verrattuna 8 prosenttia ollen 1,92 miljoonaa euroa.

Raha-automaattiyhdistyksen tukea yhdistys sai Suo-
men Syöpäyhdistykselle myönnetystä kuntoutusavus-
tuksesta 4300 euroa kuntoutuskurssien järjestämi-
seen. Opintotoiminnan Keskusliitto ry:ltä saatiin tukea 
potilasryhmien ja -tilaisuuksien järjestämiseen 230 
euroa.

13.2 Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinnan nettotuotto oli 586 692 
euroa, sen ollessa edellisenä vuonna 943 050 euroa. 
Varainhankinta koostui jäsenmaksuista, lahjoituksista, 
keräystuotoista sekä testamenttituotoista. 

Testamenttilahjoituksia saatiin Kaarin Ruusuvuoren, 
Kerttu Sutisen ja Milja ja Ilmari Suutarin jälkeen. Leena 
Huokosen muistoa kunnioitettiin yhdistykselle osoite-
tuilla muistorahoilla. 

Liisa Alasen ja Maija Ojalan merkkipäiviä muistettiin 
lahjoituksella yhdistykselle. Tämän lisäksi yksityishen-
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kilöiltä saatiin myös muita lahjoituksia. Yhdistys sai 
myös tapahtumalahjoituksen melontatapahtumasta.

Syöpäsäätiön lahjoitus oli kohdennettu syöpätauteihin 
liittyvään neuvontaan. 

Keräystuotot koostuivat jäsenten maksamista tukimak-
suista ja nettikeräyksestä.     

mikä oli noin 379 225 euroa enemmän verrattuna vuo-
teen 2015. Varsinaisen toiminnan kuluista on katettu 
Pirkanmaan Syöpärahastosta 250 000 euroa tilivuoden 
aikana myönnettyihin apurahoihin ja 5000 euroa Lin-
nea-tutkimuksen työvoimakuluihin. Varainhankinnan 
ja sijoitustoiminnan tuotot eivät riittäneet kattamaan 
alijämää. Tämä johtui erityisesti testamenttituottojen 
pienenemisestä. Testamenttilahjoituksia saatiin 43 619 
euroa, summan ollessa viime vuonna 398 803 euroa. 
Taseen loppusumma oli 6 458 414 euroa. Edellisen 
vuoden taseen loppusumma oli 6 865 686 euroa.

14. Tulevaisuus

Toimintavuoden aikana yhdistyksessä on tehty paljon 
sisäistä kehittämistä. Joulukuussa hyväksytyn strate-
gian johdosta kehittämistyö jatkuu vuonna 2017. Sen 
tulokset konkretisoituvat viiveellä. Erityisen suurena 
haasteena on näkyvyyden lisääminen. Vuoden 2017 
aikana selviää, mitä mahdollisuuksia sote-uudistus 
tuo niin yhdistyksen yleishyödylliselle toiminnalle kuin 
myytäville palveluillekin. 

Yhdistyksen omistamassa toimitilakiinteistössä alkaa 
laaja LVIS-remontti, joka aiheuttaa kuluja ja hankaloit-
taa toimintaa. Toisaalta se tarjoaa mahdollisuuden ar-
vioida tilojen käyttötarvetta ja tehdä tarvittavia huone-
jako- yms. muutoksia. 

Yhdistyksen toiminta rakentuu merkittävältä osin va-
rainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuottojen varaan. 
Testamenttituottojen määrä voi vaihdella vuosittain 
paljon, joten on tärkeää, että yhdistyksellä on vahva 
tase. 

Jäsenmaksut 422 272
Keräystuotot 11 254
Testamenttituotot 43 619
Lahjoitukset yhteisöiltä:
Pirkanmaan Kansanterveys ry 60 000
Paavo Sirénin testamenttisäätiö 15 000

Syöpäsäätiö 40 000
Gramex-korvaus                  878
Lahjoitukset yksityisiltä henkilöiltä 2 852

13.3 Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Yhdistyksen sijoitus-ja rahoitustoiminnan tuotot koos-
tuvat osinko- ja korkotuotoista, vuokratuotoista ja si-
joitusomaisuuden myyntituotoista. Sijoitus- ja rahoi-
tustoiminnan nettotuotto oli 332 039 euroa edellisen 
vuoden nettotuoton ollessa noin 393 527 euroa. Yh-
distyksen sijoitussalkun hoitajana toimi Evli Pankki Oyj.

Osinko- ja korkotuottoja kertyi 69 695 euroa sekä 
myyntivoittoja 218 692 euroa. Sijoitusten arvonalen-
nuksia- ja palautuksia kirjattiin tuloslaskelmaan tuo-
toksi 18 092 euroa. 

Vuokratuotot olivat 150 292 euroa ja näihin liittyviä 
osakehuoneistojen vastike- ja ylläpitokuluja oli 81 556 
euroa. Toimintavuonna ei myyty metsää.  Metsätilan 
kuluja kirjattiin 737 euroa. 

13.4 Investoinnit

Toimintavuonna ei tehty merkittäviä investointeja.

13.5 Tilikauden tulos

Tilikauden tulos oli 114 372 euroa alijäämäinen. Edel-
lisenä vuonna tulos oli 377 698 euroa ylijäämäinen. 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 1 288 103 euroa, 
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Liite 1. Tuloslaskelma

Liitteet

PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY   
   
   
TULOSLASKELMA            1.1.-31.12.2016                   1.1.-31.12.2015
   
VARSINAINEN TOIMINTA   
      Tuotot          633 066,26     1 168 624,24
      Kulut    
           Henkilöstökulut      -740 399,20       -846 313,05
           Poistot          -54 580,49         -57 602,98
           Muut kulut    -1 126 130,56    -1 173 586,48
      Kulut yhteensä    -1 921 110,25    -2 077 502,51
   
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -1 288 103,99       -908 878,27
   
VARAINHANKINTA   
      Tuotot          599 158,58        970 706,73
      Kulut           -12 465,95         -27 657,06
      Yhteensä          586 692,63        943 049,67
    
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ       -701 411,36            34 171,40
   
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA   
      Tuotot          438 680,16         487 991,77
      Kulut         -106 640,57         -94 464,55
      Yhteensä          332 039,59         393 527,22
    
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ      -369 371,77         427 698,62
   
RAHASTOT
      Rahastosiirto         255 000,00         -50 000,00
      
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       -114 371,77        377 698,62
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PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY

TASE      31.12.2016   31.12.2015
   
VASTAAVAA    
PYSYVÄT VASTAAVAT   
   
Aineettomat hyödykkeet       138 489,77      166 899,00
Aineelliset hyödykkeet       460 887,69      473 931,23
Sijoitukset      5 674 065,55   5 593 094,34
Pysyvät vastaavat yhteensä    6 273 443,01   6 233 924,57
   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
Vaihto-omaisuus   
      Aineet ja tarvikkeet            5 298,40        67 088,23
      Vaihto-omaisuus yhteensä           5 298,40                 67 088,23
Lyhytaikaiset saamiset    
      Myyntisaamiset           31 346,52        33 143,97
      Siirtosaamiset           31 684,27      118 014,75
      Lyhytaikaiset yhteensä          63 030,79      151 158,72
   
Rahat ja pankkisaamiset       116 641,44      413 514,82
   
Vaihtuvat vastaavat yhteensä      184 970,63      631 761,77
   
VASTAAVAA YHTEENSÄ    6 458 413,64   6 865 686,34
   
     
VASTATTAVAA   
   
OMA PÄÄOMA   
Yhdistyksen peruspääoma       168 187,93      168 187,93
Rahastot (sidottu)     4 093 749,22   4 348 749,22
Ed. tilikausien ylijäämä    2 058 324,43   1 680 625,81
Tilikauden yli/-alijäämä      -114 371,77      377 698,62
Oma pääoma yhteensä    6 205 889,81   6 575 261,58
   
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen   
      Ostovelat             25 568,80      120 333,34
      Muut velat           30 679,09        35 863,36
      Siirtovelat          196 275,94      134 228,06
Lyhytaikaiset  yhteensä        252 523,83      290 424,76
   
Vieras pääoma yhteensä        252 523,83      290 424,76
   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ    6 458 413,64   6 865 686,34

Liite 2. Tase 
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Liite 3. Tilintarkastuskertomus
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