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S yöpäjärjestöjen visio kuvaa hyvin sen 
tavoitetilan minkä järjestössä toivomme 
kaikkia meitä lähellä olevien ihmisten 
saavuttavan. Mitä hyvän elämän olete-

taan itse kullekin tarkoittavan? Varmasti meillä jokai-
sella on käsitys siitä, mitä se omalla kohdallamme 
voisi tarkoittaa. Sairaus voi muuttaa oman elämäm-
me visiota toiveeksi paranemisesta ja sen tuomas-
ta hyvästä elämästä. Tässä visiossa lähdetään sii-
tä, että elämä voi olla hyvä myös syövän kanssa. 
Syöpäyhdistyksen toiminnassa tapaa ihmisiä, jotka 
elävät hyvää elämää syövän kanssa ja opettavat ter-
veille kanssakulkijoille elämän ja terveyden arvosta-
mista ja näistä asioista iloitsemista. 

Syöpäjärjestöt on 80-vuotistaipaleensa aikana voi-
nut olla monen sairastuneen ja hänen läheisensä 
tukena vaikeina aikoina. Ammattilaisten antaman 
tuen rinnalla vapaaehtoisten jakama vertaistuki 
on ollut korvaamatonta. Siksi Syöpäjärjestön juh-
linnassa haluttiin erityisesti muistaa vapaaehtoi-
sia palkitsemalla heitä kuvataiteilija Virpi Talvitien 
suunnittelemalla upealla Voimapuulla. Satakunnan 
Syöpäyhdistyksen tukihenkilö Maija Mahlamäki sai 
vastaanottaa tämän upean teoksen yhdistyksen 
juhlassa Porin taidemuseossa 12.7. jatsien aikaan. 

Yhdistyksen henkilökunta ja vapaaehtoiset ahersi-

vat myös kansalaistorilla ja Satakieli-lavalla, missä 
suorassa lähetyksessä potilaiden ryhmä esitti tai-
dokkaan sairauden kokemuksista kertovan tanssi-
taideteoksen kaksi kertaa. Yleisö oli teoksesta var-
sin vaikuttunutta, suorastaan liikuttunutta.

Satasoten valmistelu kävi kiihkeänä ja yhdistykses-
tä saatiin vaikuttamisen paikka sidosryhmä yhteis-
työryhmään. Kotisivut uudistettiin yhdessä muiden 
Syöpäjärjestön alueyhdistysten kanssa. Yhteinen 
sähköinen kalenteri otettiin käyttöön ja sen tuoma 
helpotus tiedon kulkuun oli ilmeinen. Myös ostolas-
kujen sähköinen hyväksyntä ja tiliöinti helpottivat ar-
kea. Arkeen tuli näin uusia sähköisiä työkaluja, mm. 
sairaanhoitajat saivat tabletit kalenterin seurantaa 
varten. Maakunnan etäisimmissäkin osissa koti-
käynneillä oli helppo päivittää kalenteri ajan tasalle. 

Paljon tehtiin kaikkea. Yhdessä ja erikseen. Autettiin 
ihmisiä hyvään elämään ilman syöpää ja syövästä 
huolimatta. Kiitos teille kaikille jotka olitte toteutta-
massa visiotamme. 

Voikaa hyvin ja viettäkää hyvää elämää ilman syö-
pää ja syövästä huolimatta! 

Terveisin ja kiittäen

Hyvä elämä ilman syöpää 
ja syövästä huolimatta

Marja-Liisa Ala-Luopa  |  toiminnanjohtaja

Syöpäjärjestöjen yhteinen visio
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Toimintakertomus 2016
Satakunnan Syöpäyhdistyksen 42. toimintavuosi

Satakunnan Syöpäyhdistys on maakunnallinen, yleishyödylli-
nen kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka on Suomen Syöpä-
yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen tarkoitus 
ja missio
Yhdistyksen tarkoitus on yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukai-
sesti ”tehdä syövän vastustamistyötä Satakunnassa ”. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vähentää syöpäsai-
rauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa. Toi-
minnan tarkoitus on myös syöpäsairauksien ennaltaehkäisy 
ja varhaiseen toteamiseen liittyvä valistus- ja tiedotustyö sekä 
kriisivaiheessa olevien syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä 
tukeminen ja kuntouttaminen. Yhdistys avustaa harkinnan 
mukaan varattomia ja vähävaraisia syöpäpotilaita. Toimin-
nan toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja ja panna toimeen varainkeräyksiä, arpajaisia ja 
myyjäisiä.

Syöpäjärjestöjen arvot 
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Syöpäjärjestöt on Suomen Syöpäyhdistyksen perustamisesta 
lähtien pyrkinyt turvaamaan kaikille mahdollisuuden hyvään 
hoitoon asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta huolimatta. 
Kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo. Eri väestöryhmiin kuuluvilla 
on erilainen riski sairastua syöpään. Noin puolet syövistä voi-
taisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. 
Syöpäriskiä lisäävät elintavat ovat yleisempiä alemmissa so-
siaaliryhmissä. Aktiivinen terveyden edistämistyö vahvistaa 
kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää väestö-
ryhmien välisiä terveyseroja ja syrjäytymistä. 

Saavutettavuus
Syöpäjärjestöjen palvelut ovat vaivattomasti saatavilla. Hen-
kilökohtaista neuvontaa ja tukea haluava saa sitä jäsenyhdis-
tyksiltä ja valtakunnallisesta neuvontapalvelusta. Asiakkaan 
tilanne tunnistetaan ja hänen toiveitansa kunnioitetaan. Syö-
päjärjestöjen verkkosivut ovat luotettavuutensa, kiinnosta-
vuutensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi tärkein ja käytetyin 
syöpätiedon lähde Suomessa. 

Luotettavuus
Syöpäjärjestöt pitää lupauksensa syöpään sairastuneille, näi-
den läheisille, kansalaisille, lahjoittajille, päättäjille ja tutkijoille. 
Tietoa, jota Syöpäjärjestöt tarjoaa henkilökohtaisesti tietoa 
kysyville ja eri kanavien kautta suurelle yleisölle, on paikkan-
sapitävää ja ajantasaista. Suomen Syöpärekisteri on kansain-
välisesti arvostettu ja tunnustettu syövän epidemiologisen ja 
tilastollisen tutkimuksen tekijä. Syöpärekisteri palvelee päättä-
jiä ja tutkijoita ammattitaitoisesti. Syöpäsäätiö on merkittävin 
yksityisen tutkimustuen lähde syöpätutkimuksessa Suomes-
sa ja vastaa niihin tarpeisiin, joita tutkijoilla ja syöpätutkimuk-
sella on.

Yhteisöllisyys
Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin ja yksi vaikutta-
vimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä. Sen vahvuus 
rakentuu asiakasta lähellä oleville maakunnallisille ja poti-
lasyhdistyksille, asiantuntevalle keskustoimistolle ja näiden 
saumattomalle yhteistyölle. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja 
Syöpäsäätiöllä on yhteiset tavoitteet ja omat roolinsa niiden 
toteuttamisessa. Syöpäjärjestöt  toimii yhdessä muiden jär-
jestöjen kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Syöpäjärjestöjen strategia 
vuosille 2015-2020
Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, 
jonka tavoitteena on:

• tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista

• tukea syövänhoidon kehittämistä

• edistää hyvää elämää syövästä huolimatta

• vahvistaa syöpätutkimusta
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Jäsenyys
(Suluissa vuoden 2015 lukuja)
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli vuoden lopussa 8207 
(8204). Vuosijäsenmaksu oli 20 euroa. Jäsenrekisteristä 
poistettiin jäsenet, jotka eivät maksaneet jäsenmaksuaan en-
simmäisen kehotuksen jälkeen.  Henkilöjäsenmaksuja kertyi 
150.866,44 (152.213,82) euroa. Jäsenet maksoivat myös tu-
kimaksuja jäsenmaksun suorittamisen yhteydessä 5.256,32 
(5.263) euroa.

Kuntajäseniä oli kahdeksan: Eurajoki, Jämijärvi, Luvia, Meri-
karvia, Pomarkku, Pori, Rauma ja Ulvila. Kuntajäsenmaksu oli 
3 senttiä/kunnan henkikirjoitettu asukas. Kuntien ja yhteisöjen 
jäsenmaksuja kertyi 5.441,32 (4.952,06) euroa. Jäsenkun-
nista Eurajoki ja Merikarvia maksoivat lisäksi syöpäavustusta 
oman kuntansa syöpäpotilaille. Yhdistyksellä oli kaksi yhtei-
söjäsentä. Kumpikin yhteisö maksoi 100 euroa jäsenmaksua. 
Jäsenmaksukulut olivat 21.914,34 (21. 242,48). Jäsenmak-
sukuluihin sisältyi Syöpä lehden kuluja. Syöpä lehti lähetettiin 
6700 jäsenelle.

Satakunnan Syöpäyhdistys osti jäsenten käytettäväksi Porin 
taidemuseon Mesenaattikortin. Kortti oikeutti ilmaiseen si-
säänpääsyyn Porin taidemuseon näyttelyihin. Ilmoitus yhdis-
tyksen jäsenyydestä riitti ilmaiseen sisäänpääsyyn. 

Myös ihomuutosten ja luomien tarkastaminen oli jäsenille il-
maista, muut maksoivat palvelusta 15 euroa.

Maksetut jäsenavustukset
Jäsenavustuksia maksettiin yhteensä 46.737 (47.428) euroa. 
Tästä summasta potilasjäsenille maksettiin jäsenavustusta 
3 euroa/ erikoissairaanhoidon hoitopäivä yhteensä 19.863 
(19.562) euroa. Nuorille 18–30 -vuotiaille potilaille maksettiin 
ensiavustusta 2.016 (1.008) euroa. Lapsen puolesta -rahas-
tosta maksettiin avustuksia yhteensä 9.048 (15.492) euroa. 
Yhdistys maksoi myös harkinnanvaraisia avustuksia syöpä-
potilaille 15.810 (11.000) euroa. Harkinnanvaraisten avustus-
ten hakijamäärät ovat vuosittain kasvaneet. 

Satakunnan 
Syöpäyhdistyksen hallitus
Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä puheenjohtaja valitaan 
Satakunnan Syöpäyhdistyksen vuosikokouksessa. Varapuheen-
johtajan hallitus valitsee keskuudestaan. Hallituksen jäsenen 
toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen työskentelyssä noudate-
taan yhdistyksen sääntöjä ja taloussääntöä. Hallituksen tehtävät 
kuvataan Satakunnan Syöpäyhdistyksen säännöissä.  Sihteerinä 
ja rahastonhoitajana toimii toiminnanjohtaja. Hallitus on päätös-
valtainen kun vähintään viisi jäsentä on paikalla kokouksessa. 

Puheenjohtaja, toimittaja Asta Matikainen, 
pj.  27.3.08 – (hallituksen jäsen 21.3.91 -)

Varapuheenjohtaja, osastonylilääkäri Tapio Nieminen, 
pj.  19.3.02 – (hallituksen jäsen 26.3.97 -)

Varsinaiset jäsenet: 
Myymäläpäällikkö Hanna Hamara 23.4.2015 -

Paula Hermonen 21.3.90 -

Varatuomari Mari Karttunen-Sävelä 24.3.11- 
(varajäsen 30.3.05 - 24.3.11.)

Porin Seudun Paikallisosaston pj Pekka Kaski 26.3.97 -

Ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä 25.3.09 - 
(varajäsen 29.3.07 - 25.3.09 ) 

Lehtori Erja Leppänen 24.3.11- 
(varajäsen 27.3.08 - 24.3.11) 

Sairaalapastori Raija Kiviniitty 28.4.2016 – 

Jorma Heinonen 24.3.11- 28.4.2016

Varajäsenet:
Yrittäjä Ari Grahn 24.3.11- 

Johtava hoitaja Leea Hiltunen 30.3.05 -

Yrittäjä Juha Holmgren 31.3.04 –

Raili Katajisto 25.3.09 –

Lapsisyöpäpotilaiden vanhempien kerhon pj. 
Anu Lehtomäki 25.3.10 - 

Johtaja Lasse Luoto 27.3.08 –

Sairaalapastori Maria Ollila 22.3.12 -

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisu-Leena Raikisto 24.3.11 -

Kaupunginjohtaja Arto Saarinen 30.3.00 –

Tilintarkastajat: HT Heikki Santavuo ja KHT Markku Leino.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 
aikana 9 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin 
aktiivisesti.  Kokouksen pidettiin Syöpäyhdistyksen omissa 
tiloissa, Yrjönkatu 2, Petrell-salissa. Elokuussa kokous pidet-
tiin Noormarkun Ruukissa, Kolin Saunalla. Syöpäyhdistyksen 
henkilökunta ja hallitus osallistuivat joulukuussa yhteiseen 
ruokailuun Ravintola Buccossa Porissa.

Syöpäjärjestöjen järjestöpäiville 15. – 16.1.2016 Helsingissä 
Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallituksesta osallistuivat pu-
heenjohtaja Asta Matikainen, hallituksen jäsenet Leea Hiltu-
nen, Raili Katajisto ja Paula Hermonen sekä toiminnanjohtaja 
Marja-Liisa Ala-Luopa.  

Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.:n vuosikokous pidettiin 
28.4.2016 Porissa yhdistyksen tiloissa Yrjönkatu 2. Kokouk-
sen puheenjohtajana oli Hanna Stenfors Rutavalta.  Vuosiko-
koukseen osallistui 18 yhdistyksen jäsentä.  

5



  

Työntekijät 
Vastaava lääkäri, oto. Emilia Katko-Kesälä 1.12.08 -

Toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa 19.5.08 –

Palvelusihteeri Oili Veneranta 16.9.96 –

Toimistosihteeri Taina Lehtonen 5.6.89 –

Syöpäsairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti Liisa Antila 1.1.08 –

Syöpäsairaanhoitaja, työnohjaaja Eija Elo 27.12.99 – 

Sairaanhoitaja Päivi Horppu 1.8.11- (työaika 80 %)

Syöpäsairaanhoitaja Päivi Riekkinen 1.6.96 – (työaika 
1.9.2016 alkaen 80 %)

Ryhmätaideterapeutti Tommi Ojala 11.8.2014 –

Työntekijöiden 
hyvinvointi ja koulutus
Työterveyshuollon sopimus oli Porin Lääkäritalossa. Sopimus 
sisälsi lakisääteisten palvelujen lisäksi sairaanhoidon pitkissä 
työsuhteissa tai vakituisessa työsuhteessa olevalle henkilö-
kunnalle. Työsuojelupäällikkönä oli toiminnanjohtaja Marja-Lii-
sa Ala-Luopa.  Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin syöpäsairaan-
hoitaja Päivi Riekkinen ja varavaltuutetuiksi Taina Lehtonen ja 
Raija Kalliokorpi. 

Työntekijöillä oli mahdollisuus yksilölliseen työnohjaukseen 
työaikana. Kaikilla sairaanhoitajilla, toiminnanjohtajalla ja ryh-
mätaideterapeutilla oli omat työnohjaajat.

Henkilökunta vietti työhyvinvointipäivää 18. - 19.8. Eija Elon 
kutsumana Loukkeenluodossa Pyhämaalla.

Syyskuussa vierailimme Turussa Moikoisten toiminta- ja pal-
velukeskuksessa ja samalla vierailulla tutustuimme TYKS:n 
lapsena syövän sairastaneiden hoidon myöhäisvaikutusten 
poliklinikan toimintaan. 

Liikkumiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustettiin Ty-
ky-kuntoseteleiden avulla. Henkilökunta sai lunastaa seteleitä 
90 kpl, joista omakustannus oli 1 euro/seteli. Seteleiden arvo 
oli 4 euroa/seteli. 

Satakunnan 
Syöpäyhdistys  
on savuton 
työpaikka.

Henkilökunta osallistui monipuolisesti 
koulutuksiin ja Syöpäjärjestön yhteisiin 
tapahtumiin mm. näissä käytiin:
Ihomuutoskoulutus, Pilvi Riihilä TYKS (Eija Elo, Päivi Horppu, 
Päivi Riekkinen); ”Eturauhassyöpäpotilaan taival”  Potilaan tie 
diagnoosista hoitojen kautta kuolemaan, Tampere (Eija Elo, 
Päivi Horppu); Voimavaroja jaksamiseen, Myötätuntouupu-
mus – auttajan sudenkuoppa? Pori (Eija Elo, Päivi Horppu, 
Päivi Riekkinen, Liisa Antila, Tommi Ojala, Taina Lehtonen, 
Oili Veneranta);  Hengityskoulu, Pori (Liisa Antila, Eija Elo, Päi-
vi Riekkinen, Oili Veneranta); Aivokasvainpotilaan hoito, Pori 
(Päivi Riekkinen); Syöpäjärjestöjen koulutuspäivä sopeutumis-
valmennuskursseista, Helsinki (Tommi Ojala, Päivi Riekkinen); 
Syöpäpotilaan ja perheen kohtaaminen, Pori (Liisa Antila, Eija 
Elo, Päivi Horppu, Päivi Riekkinen); Syöpäsairaanhoitaja & syö-
pähoitotyö –seminaari, Tampere (Eija Elo, Päivi Horppu); Va-
kava sairaus vakauttavan hoidon näkökulmasta, yht. 40 tun-
tia, Pori (Liisa Antila, Päivi Horppu, Päivi Riekkinen, Eija Elo, 
Oili Veneranta); Suomen Syöpäsairaanhoitajat, Tampere (Päivi 
Riekkinen, Tommi Ojala); Tapahtumaviestinnän perusteet, Pori 
(Oili Veneranta); Periytyvyyskoulutus ja kuntoutusseminaa-
ri ,Helsinki (Eija Elo, Päivi Horppu, Päivi Riekkinen) Syöpäjär-
jestöjen toimistohenkilökunnan koulutuspäivä, Helsinki (Taina 
Lehtonen, Oili Veneranta); Syöpä ja terveyden edistäminen 5 
op,  AMK-koulutus  (Liisa Antila, Eija Elo, Päivi Horppu, Päivi 
Riekkinen)

Saattohoitokoulutus ”Saattohoitopotilaan kohtaaminen” jär-
jestettiin lokakuussa yhteistyössä Länsi-Suomen Diakonialai-
toksen DiaViren kanssa Martintalossa. Osallistujia oli yhteensä 
noin 40 terveydenhuollon ammattilaista. Päivän luennoitsijoina 
olivat mm. ylilääkäri Mirja Koivunen Länsi-Suomen Diakonia-
laitoksesta, toiminnanjohtaja Riikka Koivisto, Koivikko-kodista,  
maakuntajohtaja Pertti Rajala Satakuntaliitosta, johtava ylilää-
käri Emilia Katko-Kesälä Rauman terveyskeskuksesta/Sata-
kunnan Syöpäyhdistyksestä ja toiminnanjohtaja  Marja-Liisa 
Ala-Luopa Satakunnan Syöpäyhdistyksestä.

Terhi Tommikoski suoritti oppisopimuskoulutuksella 2.12.2013 
– 31.5.2016 liiketalouden perustutkinnon. Harjoittelupaikkoina 
kirpputorikauppa Fiinitori ja Syöpäyhdistyksen toimisto. 

Yhteistyö hankkeissa
Pois syrjästä – hanke 
1.1.2014 – 30.9.2016, lapset omaisena
Toiminta pyrki ylisukupolvisten ongelmien tunnistamiseen ja 
ehkäisyyn, erityisesti vakavasti sairaiden vanhempien lasten 
näkökulmasta. Hankkeen tarkoituksena oli juurruttaa Lapset 
puheeksi – menetelmä erikoissairaanhoidon osastoille työme-
netelmäksi. Lisäksi kartoitettiin ja pilotoitiin jatkotoimenpiteitä 
aikuispotilaiden lasten tuen tarpeisiin verkostomaisen yhteis-
työn avulla. Tavoitteena oli löytää keinoja vakavasti sairaiden 
aikuispotilaiden lasten tukemiseen. 
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Yhdistyksen jäsenyydet 
ja sidosryhmät
Jäsenyydet: Satakunnan yhteisöt, Satakunnan sosiaali- ja 
terveysturvayhdistys, Suomen Palliatiivisen hoidon yhdistys, 
Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt Kaseva, Porin vam-
maisneuvosto, VALIKKO-ryhmä.

Sidosryhmät: Porin Vapaaehtoistoiminnan Neuvottelukun-
ta, Porin terveysvirasto kotihoitokeskus, Satakunnan alueen 
syöpäsairaanhoitajat, Satakunnan keskussairaalan syöpäsai-
raanhoitajat, Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijät, 
Länsi-Suomen Diakonialaitos, Suomen Syöpäyhdistys sekä 
muut syöpä- ja potilasjärjestöt.  

Syöpäjärjestöjen strategiatyöryhmien 
edustukset
Syövän ehkäisyn ja varhaisen toteamisen tehos-
taminen, puheenjohtaja Asta Matikainen

Vahva ja osaava järjestö – työryhmä, 
toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa

Valtuuskunnan edustus
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskuntaan 
vuosiksi 2015 - 2018 Satakunnan Syöpäyh-
distyksen nimeämät henkilöt olivat Leea Hiltunen 
Raumalta ja henkilökohtainen varajäsen Raili Katajisto 
Kankaanpäästä.

Tietoa, tukea, toivoa
Toiminnan tarkoituksena on psykososiaalisen tuen antaminen 
syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä syöpään liit-
tyvän ajanmukaisen tiedon jakaminen yksilöllisellä ja yleisellä 
tasolla. Toiminta on ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä. Asi-
akas tai omainen ottaa itse yhteyttä Syöpäyhdistykseen apua 
ja tukea saadakseen.  

Vastaanotoilla ja 
kotikäynneillä annettava 
psyko-sosiaalinen tuki 
Syöpäsairaanhoitajien (4) vastaanotoilla Porissa, Raumalla, 
Huittisissa, Kankaanpäässä, Eurassa, Merikarvialla ja Harja-
vallassa oli yht. 899 (1059) käyntiä. 

Kotikäyntejä potilaiden luokse tehtiin 403 (413) kertaa.  Aikaa 
potilaan ja perheen tapaamiseen varattiin 1-2 tuntia. Toimin-
ta-ajatuksena oli tukea koko perhettä ja tarvittaessa myös 
kotihoidossa mukana olevia muita tahoja. 

Vastaanotot ja kotikäynnit olivat potilaille ja läheisille maksut-
tomia. Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tuki- ja neuvon-
tatoimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukea 

83.000 euroa ja Syöpäsäätiöltä 40.000 euroa, joka 
suunnattiin taideterapiaan ja taideterapeutin palk-

kaukseen. 

Syöpäneuvontapuheluja puhuttiin runsaasti. 
Keskustelut olivat sisällöltään neuvontaa ja 
ohjausta sekä kriisiapua oman tai läheisen 
syöpäsairauden vuoksi.  

Periytyvyysneuvonta
Periytyvyysneuvonnassa asiakas varaa ajan syöpäsairaan-
hoitajan vastaanotolle. Syöpäsairaanhoitaja tekee asiakkaan 
kanssa sukukartan asiakkaan täyttämän taustatietolomak-
keen tietojen pohjalta. Jos tilanne vaatii, kartta lähetetään 
Helsinkiin perinnöllisyyslääkäri Minna Pöyhöselle. Hän päät-
tää jatkotoimenpiteistä. Periytyvyysneuvonta on STEAn  tu-
kemaa toimintaa. Rahoituksen toimintaan hakee Suomen 
Syöpäyhdistys. Käyntejä sairaanhoitajien antamassa periyty-
vyysneuvonnassa oli 10 (8).

Syöpäsairaanhoitajan työ on syöpäpotilaiden ja läheisten kohtaamisia 
elämän kipeillä merkkipaaluilla. Epäily tai tieto vakavasta sairaudesta tuo 
kriisissä olevan ihmisen vastaanotolle jakamaan syvimpiä pelkojaan.  Hoi-
tajana tärkeimpinä tehtävinä on ottaa vastaan potilaan ahdistus ja uhka-
kuvat maailman pirstoutumisesta. Uskoa toisen puolesta selviytymiseen, 
kun tämä ei itse vielä kykene sekä ammatillisella rakkaudella ”kannattelua”. 
Aitoa realismia on myös se, että tämän päivän syöpähoidoilla hyvissä ajoin 
todettu tauti voidaan parantaa kokonaan.

Syöpätaudit ovat hyvin laaja ja kirjava joukko erilaisia sairauksia. Kokemus 
sairauden tuomasta uhasta koetaan yksilöllisesti ja kunkin keho sairastaa 
omannäköisesti. Hoitomuotojen ja lääkkeiden kirjo yhdistettynä kehon ko-
kemuksiin hämmentää.  Tämän vuoksi potilaan on tärkeää saada jaetuksi 
oma henkilökohtainen kokemuksensa. Nykyisin tiedetään sivuvaikutuksis-
ta ja oirehoidosta paljon ja oloa voi helpottaa monin keinoin.

Itsehoito kulkee aina toipumisen rinnalla. Potilasta tuetaan tekemään va-
lintoja, jotka tukevat syöpähoidoista selviytymistä.  

Syöpäsairaanhoitajana voin tarjota potilaslähtöisesti tietoa ja tukea 
kuntoutumisen avuksi. Välitetty tukihenkilö voi tuoda aivan uutta nä-
kökulmaa potilaan toipumiseen. Ohjaaminen syöpäjärjestöjen sopeu-
tumisvalmennuskursseille ja virkistyksen äärelle tuo oman lisäarvonsa 
kuntoutumiselle. 

Syöpä on ryhmä sairauksia, joista valtaosa parantuu. Osa elää miele-
kästä elämää pitkittyneen sairautensa kanssa ja tarvitsee erilaista sel-
viytymisen tukea tähän. Sairastuneen läheisillä on oikeus saada tietoa ja 
tukea omaan selviytymiseensä ja sopeutumiseensa, niinpä palvelumme 
on suunnattu myös läheisille.
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Rintaproteesipalvelu
(suluissa v. 2015 lukuja)
Rintaproteesipalvelu on palvelua rinnan poistoleikkauksen tai 
rinnan säästävän leikkauksen läpikäynneille naisille.  Rintapro-
teesi on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline, joka on asi-
akkaalle ilmainen myös proteesia uusittaessa. Ensimmäinen 
rintaproteesi luovutetaan leikkaavan yksikön antamaa maksu-
sitoumusta vastaan. Rintaproteesia uusittaessa lasku menee 
sairaanhoitopiirille. Proteesin maksaa asiakkaan kotikunta.  Sa-
takunnan Syöpäyhdistys hallitus päätti, että asiakkaille anne-
taan maksutta rintaliivit rintaproteesin mukana. Rintaproteesin 
sovitustilanne sisältää asiakkaan kuntoutumisen ohjausta, ter-
veysneuvontaa ja psykososiaalista tukea.

Rintaproteeseja välitettiin 316 (351) naiselle, joista 89 (94) nais-
ta kävi proteesisovituksessa ensimmäistä kertaa. Proteeseja 
välitettiin yhteensä 345 (443) kappaletta. Joillekin naisille pro-
teeseja välitettiin useampi kappale kerralla. Osaproteeseja vä-
litettiin 8 kappaletta. Myös uimaproteeseja välitettiin. Uimapro-
teesiin asiakas maksoi itse.

Rintasyövän osapoistoleikkaukset ovat yleistyneet.  Asiakkaat 
eivät aina ole tietoisia, että myös tällaiseen rintaan voi saada 
osaproteesin tai kuorikon korjaamaan rinnassa ehkä vasta 
myöhemmin ilmennyttä muotopuolisuutta. Myös osaproteesi 
on apuväline ja siten potilaalle maksuton

Luomihuoli
Sairaanhoitajien luomihuoli neuvonnassa Porissa kävi 812 
(599) asiakasta ja Raumalla 262 asiakasta. Tarkastukseen 
varattiin 20 minuuttia/asiakas ja ajanvaraus tehtiin Porin toi-
mistosta.  Palvelu oli jäsenille maksuton jäsenetu. Muille käyn-
timaksu oli 15 euroa.

Myös tänä vuonna syksyn aikana hoitajilla oli mahdollisuus 
ohjata Porin perustuvan luomiasiakkaita luomien poistoon 
Porin opetusterveyskeskukseen. Yhteistyö toimi hyvin.

Maakunnan terveyskeskuksissa järjestettiin maksuttomia luo-
mihuolipäiviä.  Päivät hoidettiin yhteistyössä terveyskeskus-
ten henkilökunnan kanssa.  Maakunnallisilla luomihuolipäivillä 
Kankaanpäässä, Eurassa, Säkylässä, Huittisissa, Kokemäel-
lä, Vampulassa, Karviassa ja Harjavallassa kävi yhteensä 393 
(363) asiakasta.

Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilö on vapaaehtoinen henkilö, joka on joko oman tai 
läheisen sairauden kautta saanut kokemuksen syövästä ja ha-
luaa jakaa sen vertaistukena. Hän on koulutettu toimintaan ja 
häntä sitoo vaitiolovelvollisuus toiminnassa tietoon tulevissa 
asioissa.

Tukihenkilötoiminnassa oli mukana aktiivisesti noin 20 henkilöä, 
jotka toimivat vastasairastuneiden vertaistukihenkilöinä, koti-

hoidon tukihenkilöinä (saattohoito), Arjen Ystävinä ja Kummitu-
kihenkilöinä lapsisyöpäpotilaiden perheille. Kokemuskouluttaja 
oli Mikko Harittu, joka menehtyi vuoden 2016 aikana.

Seitsemäntoista tukihenkilöä palautti tilastot kuluneelta vuodel-
ta:  Sairaalakäyntejä oli 65, kotikäyntejä oli 14, soittoja potilaalle 
yhteensä noin 65 kertaaja soittoja potilaalta noin 100 kertaa. 

Tukihenkilöt myös päivystivät ja olivat näin käytettävissä Sata-
kunnan Syöpäyhdistyksen Raum-Paikk´ssa kaksi tuntia ker-
rallaan tiistaisin. Huittisten Huittistuvan tukihenkilöpäivystys oli 
maanantaisin murkinakahvien eli kahvilatoiminnan yhteydessä. 

Tukihenkilöt vierailivat myös potilasryhmissä ja olivat paikalla 
yhdistyksen järjestämissä yleisötilaisuuksissa ja toimivat ryh-
mien ohjaajina.

Tukihenkilöille järjestettiin säännöllinen toiminnanohjaus yh-
teensä kuusi kertaa. Toiminnanohjaukseen osallistuttiin vuoden 
aikana 78 kertaa. Toiminnanohjauksen antoi Syöpäyhdistyksen 
syöpäsairaanhoitaja ja työnohjaaja Eija Elo. 

Elokuun tukihenkilöiden toiminnanohjaus pidettiin yhdistyksen 
kesämökillä Noormarkun Sahirannassa. 

Tukihenkilöiden täydennyskoulutuksia: Maaliskuussa ”Iloa ja 
rentoutta esiintymiseen” ilmaisutaidon opettaja Susanna Saari 
ja joulukuussa kokoonnuttiin tanssiterapia Piumassa Porissa.  
Vahvistettiin omia voimavaroja ohjaajana tanssi-liiketerapeut-
tiopiskelija Kaisa Selin. 

Taideterapeuttiset ryhmät
Ryhmätaideterapeutti Tommi Ojala 

Satakunnan Syöpäyhdistys on tehnyt pioneerityötä taideläh-
töisten menetelmien juurruttamiseksi osaksi syöpäpotilaiden 
ja läheisten tukitoimia jo vuodesta 2013, jolloin ryhmätaide-
terapeutti Tommi Ojala aloitti työskentelyn yhdistyksessä. 
Vuonna 2016 taideterapiaryhmien lisäksi otettiin käyttöön 
”kymppi-kortti” – ajattelu yksilötyöskentelyssä. Syöpäkuntou-
tujille tarjottiin mahdollisuus yksilötaideterapiaan kymmenen 
tapaamisen verran. Tapaamisten aikana kartoitettiin kuntou-
tujan elämäntilanne ja terapiatarve. Useassa tapauksessa 
kymmenen kerran lyhytterapia oli merkittävä tuki kuntoutujalle 
potilasidentiteetin muuttuessa takaisin terveempään minään.

Tulevaisuuden haasteita taidelähtöisten menetelmien ase-
man vakiinnuttamisessa riittää. Sote -uudistus, digitalisointi 
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ja saattohoidon tila pohdituttavat myös taideterapeuttia. Mitä 
on inhimillinen kohtaaminen auttamistyössä? Mitä on arvo-
kas kuolema? Mitä on elämä ylipäätään tässä muutosten tul-
vassa? Mikä on järjestöjen ja meidän kansalaisten vastuu ja 
osallistumishalu yhteisen hyvän säilyttämiseen ja uuden suun-
nitteluun? Yleinen epävarmuus välittyy monelta suunnalta. Ta-
sa-arvoisesta saavutettavuudesta puhutaan niin hoidon, kult-
tuurin kuin taiteenkin kentillä. Näitä teemoja pohditaan myös 
terapioissa. Ehkä juuri taide on se, jonka avulla pääsemme 
välillä pois arjestamme ja pahasta olostamme vapaalle leikki-
kentälle nauttimaan elämän monimuotoisuudesta.

Mitä taideterapia on?
Taideterapiassa työskennellään useiden taiteen lajien kans-
sa. Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai osaava. 
Työskentely voi polveilla eri taiteiden välillä asiakkaan ilmai-
sutarpeen ja –tapojen mukaan. Terapiassa voi oppia uusia 
tapoja ilmaista itseään ja saada rohkeutta vanhojen esteiden 
ylittämiseen. Terapiassa käydään myös keskusteluja. Taide-
työskentelyyn siirrytään sopivien harjoitusten kautta. Taiteen 
tekoon osallistuminen on vapaaehtoista. Teoksia ei tulkita eikä 
arvostella.

Taideterapia sopii eri ikäryhmille ja elämän eri ongelmista kär-
siville. Taideterapiaa käytetään myös ennaltaehkäisevänä, 
kuntouttavana ja mielenterveyttä hoitavana, terveyttä edistä-
vänä menetelmänä. Taideterapiassa saa voimavaroja kohdata 
yllättävät kriisit ja oma elämäkerta tulee näkyväksi ja kuulluksi.

Ryhmät, jotka kokoontuivat Porissa, Yrjönkatu 2:

• Teos2016 taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävä kurssi ai-
kuisille syöpäpotilaille  osallistujia 6 henkilöä, yhteensä 30 tun-
tia. Teoksen ensiesitys Porin taidemuseossa 12.7. esityksiä 
myös Porin Satakieli-lavalla ja kauppakeskus Puuvillan jatsi-
viikon aikana. 

• Aikuisten ryhmä (RAY) osallistujia 5 henkilöä, yhteensä 20 
tuntia.

• Nuorten ryhmä osallistujia 2 henkilöä yhteensä 10 tuntia.

• Kaksi perheryhmää, osallistujia 8 henkilöä, 
yhteensä 25 tuntia.

• Kaksi pariskuntaa, yhteensä 10 tuntia.

• Yksilötaideterapia aikuisille, 
osallistujia 10 henkilöä, yhteensä 150 tuntia.

• Yksilöterapia lapsille äitinsä kanssa, yhteensä 10 tuntia.

• Satunnaiset tutustujat 5 henkilöä yhteensä 5 tuntia.

Raumalla kokoontui aikuisten taideterapiaryhmä yhteensä 30 
tuntia, johon osallistujia oli 5 henkilöä. Kokoontumiset olivat 
Raum-Paikassa, Satamakatu 3 A.

Eurassa kokoontui aikuisten taiderapiaryhmä yhteensä 30 
tuntia, johon osallistujia oli 6 henkilöä

Avokuntoutuskurssit 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana 
järjestettiin kuntoutuskursseja syöpäpotilail-
le ja heidän läheisilleen.  RAY:n tukea saatiin 

13.082,43  (22.845) euroa.  

Surusta Tie Eteenpäin -viikonloppu syöpäpotilasläheisen-
sä menettäneille huhtikuussa Porissa Kylpylähotelli Yyterissä. 
Osallistujia 18 henkilöä sekä joulukuussa Turussa, Moikoisten 
toiminta- ja palvelukeskuksessa yhteistyönä Lounais-Suomen 
Syöpäyhdistyksen kanssa, osallistujia 16. Ryhmien vetäjinä 
olivat syöpäsairaanhoitaja Eija Elo, musiikkiterapeutti Pentti 
Niemi ja perheterapeutti Kauko Hyytiä.

Tukiryhmät
Toiminnan tarkoituksena on antaa tietoa ja psykososiaalista 
tukea potilaiden ja heidän läheistensä tarpeisiini sekä luoda 
mahdollisuuksia vertaistuen ja hiljaisen tiedon jakamiseen.

Gynekologista syöpää sairastavien avoin ryhmä kokoontui 
vuoden aikana neljä kertaa Porissa, Yrjönkatu 2. Osallistujia 
oli yhteensä 34 henkilöä. Kevään ryhmässä vieraili gyneko-
logi Sinikka Oksa. Kaikissa ryhmissä olivat tukihenkilö Asta 
Koskinen sekä syöpäsairaanhoitaja Eija Elo, joka oli ryhmien 
vastuuvetäjä. 

Nuoret aikuiset syöpäpotilaat (18 – 35 v) kokoontui kaksi ker-
taa Harjavallassa, osallistujia oli yhteensä 8 nuorta. Ryhmän 
vetäjänä oli syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Eturauhassyöpäpotilaiden avoin vertaistukiryhmä potilaille ja 
läheisille. Ryhmä kokoontui Porissa kuusi kertaa ja kerran 
Noormarkun Sahirannassa kesämökillä. Osallistujia oli yht. 
noin 90 henkilöä. Raumalla kokoonnuttiin neljä kertaa. Osal-
listujia oli yht. 62 henkilöä. Marraskuussa Raumalla oli urologi 
Teemu Joutsin luento eturauhassyövästä, osallistujia 82 hen-
kilöä.

Kesäkuussa järjestettiin purjehdus kaljaasi Ihanalla. 

Lapsisyöpäpotilaiden vanhempainkerho Syöpykät toimi aktii-
visesti ja järjesti vanhemmille ja lapsille virkistystoimintaa mm. 
keilausta, elokuvia, ostosmatkoja ja uintia. Helmikuussa Kan-
sainvälisenä Lasten syövän päivänä olivat jäähalleissa mu-
kana Porissa Ässät ja Raumalla Lukko. Tapahtumat Porissa 
myös kauppakeskus Puuvillassa. Ikaalisten kylpylään maalis-
kuussa osallistui 11 perhettä. Sylvan kevätpäivät vietettiin 14. 
– 15.5. Hämeenlinnassa Petäyksessä, päiville osallistui 2 per-
hettä. Porissa Suomalaisen klubin tiloissa vietettiin joulujuhlaa 
ja osallistujia oli 9 perhettä, aikuisia ja lapsia yhteensä 34.
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Lapsen puolesta -rahasto (liite)
Lapsen puolesta -rahastosta maksettiin lapsisyöpäperheiden 
vanhempainkerhon Syöpykät avustuksia ja hoitopäiväkor-
vauksia 9.048 (15.492) euroa. Virkistystoimintaa maksettiin 
11.018,35 (10.758,12) euroa. Rahastosta maksettiin avus-
tuksia perheille, joissa on syöpää sairastava lapsi sekä per-
heille, joissa on alaikäisiä lapsia ja vanhempi on alle 40-vuoti-
as syöpäpotilas.

Katri Rantamaa -rahasto (liite)

Säännöllisesti kokoontuvat 
maakunnalliset vertaistuki-
ryhmät 
Miesten avoin 
keskusteluryhmä kokoontui
Huittisissa kahdeksan kertaa, osallistujia oli yhteensä 78 
miestä. Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Harjavallassa yhdeksän kertaa, osallistujia oli yhteensä 63 
miestä. Ryhmää ohjasi tukihenkilö Antti Haukkaniemi.

Eurassa kahdeksan kertaa, osallistujia oli yhteensä n. 100 
miestä.  Ryhmää ohjasi tukihenkilö Erkki Jalava.

Naisten avoin 
keskusteluryhmä kokoontui
Huittisissa yhdeksän kertaa, osallistujia oli yhteensä 100 
naista. Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Eurassa kahdeksan kertaa, osallistujia oli yhteensä n. 100 
naista.  Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Päivi Riekkinen. 

Naisten ja miesten 
yhteinen keskusteluryhmä
kokoontui Kankaanpäässä yhdeksän kertaa, osallistujia oli 
yhteensä 191 miestä ja naista.  Ryhmää ohjasi tukihenkilö 
Annikki Jussila.

Posliininmaalaajat
kokoontuivat tiistaisin Porissa Yrjönkatu 2. Osallistujia oli n. 
8 henkilöä/kerta, yhteensä 25 kertaa. Ryhmän ohjaajana oli 
Satu Airaksinen. Kevät- ja syyskauden päättyessä järjestettiin 
näyttelyt tehdyistä töistä yhdistyksen tiloissa Porissa.

Maijan neulekahvila
kokoontui kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin Porissa Yrjön-
katu 2. Osallistujia oli n. 7 henkilöä/kerta, yhteensä 23 kertaa. 
Ryhmän ohjaajana oli tukihenkilö Maija Mahlamäki.

Kädentaitoryhmä 
Luovat Kädet – Vireä Mieli
kokoontui 14 kertaa Porissa Yrjönkatu 2. Osallistujia oli 14 
henkilöä/kerta, yhteensä 13 kertaa. Ryhmän ohjaajana oli viri-
ketoiminnanohjaaja, artesaani Jaana Uurainen.  

Syöpäpotilaiden ohjattu vesijumppa
Järjestettiin naisille Porissa Diakonialaitoksen tiloissa 25 ker-
taa yhteensä 360 osallistumiskertaa 8-16 henkilöä/kerta. 
Miehille naisille yhteinen vesijumppa järjestettiin Kankaanpään 
kuntoutuskeskuksessa 30 kertaa osallistujia yhteensä13, 
Huittisten ja Harjavallan uimahalleissa järjestettiin yhteinen ve-
sijumppa naisille ja miehille kerran viikossa, osallistujia noin 10 
henkilöä/ryhmä.

Terveyden edistäminen
Ulkona työtä tekeville järjestettiin infotilaisuuksia auringolta 
suojautumiseen:

toukokuussa Rauman kaupungin työntekijöille, osallistujia oli 
20, kesäkuussa: Huittisten kaupungin työntekijöille, osallistu-
jia oli 20, Huittisten seurakunnan työntekijöille, osallistujia oli 
8 ja Ulvilan seurakunnan työntekijöille, osallistujia oli 12.  Tilai-
suuksissa syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Puolustusvoimissa Kankaanpäässä järjestettiin lokakuussa 
Tupakka ja Nuuska -infotilaisuus, osallistujia oli 100.

Kutsunnoissa Porissa järjestettiin syyskuussa Tupakka ja 
Nuuska -infotilaisuuksia, osallistujia oli 800.

Tilaisuuksissa mukana syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Avoimet 
yleisötilaisuudet 2016
Huhtikuu:
Syövän hoidon myöhäisvaikutukset syöpätautien el Leena 
Tiainen / Porin taidemuseon auditorio, osallistujia oli 70.
Asiaa auringosta syöpäsairaanhoitaja Eija Elo / Karvia, osal-
listujia oli 15.
Eturauhassyövän hoito urologi Teemu Joutsi / Harjavalta, 
osallistujia oli 50.
Naisten ilta sairaanhoitajat Eija Elo ja Päivi Riekkinen / Kan-
kaanpää. Osallistujia yhteensä 12 naista.

Toukokuu:
Aurinko ja syöpä plastiikkakirurgi Tapio Nieminen / Pori, 
osallistujia 45.
Suojaa auringolta – aurinko ja iho ihotautien ja allergologian 
erikoislääkäri Kati Pummi, Silmien suojaaminen optikko Pekka 
Palmu ja sairaanhoitajat Liisa Antila ja Päivi Horppu / Rauma, 
osallistujia 40.
Maailman tupakaton päivä Porin torilla. Yhteistyönä eri yh-
distyksen kanssa, osallistujia oli 100.
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Lokakuu:
Suolistosyöpä kirurgi Eeva-Liisa Sävelä / Huittinen, osallis-
tujia oli 60.

Rintojen omatarkkailu, naisten ilta syöpäsairaanhoitaja Eija 
Elo / Huittinen, osallistujia oli 15.

Roosa nauha – tilaisuuksia:
Syöpäsairaanhoitajat Porin puuvillan aulassa klo 10 – 16 

Rintasyöpäluento kirurgi Ira Saarinen / Pori, osallistujia oli 45.

Yrjönkadun 2. kerroksen ikkunoissa Valon linna, valoteos. / 
kuvataitelija Anne Roininen. Teoksen julkistamispäivä oli 5.10.

Marraskuu:
Eturauhassyöpäluento urologi Teemu Joutsi / Rauma, osal-
listujia 82 henkilöä.

Tiedotus
Jäsenille lähetettiin neljä Syöpä Cancer -lehteä jäsenetuutena 
toimintavuonna 4 numeroa. 

Kevät-kesä sekä syksy-talvi esitteitä jaettiin ryhmissä, vas-
taanotoilla, omissa tiloissa ja sairaaloihin ja terveyskeskuksiin 
n. 7 000 kappaletta. Esite oli myös luettavissa yhdistyksen 
kotisivulla.

Yhdistyksellä oli kotisivut osoitteessa: www.satakunnansy-
opayhdistys.fi.  Kotisivut uudistuivat. Yhdistyksellä oli myös 
omat Facebook sivut.

Sairaanhoitajien vastaanotoista ilmoitettiin maakunta – ja pai-
kallislehdissä, kuten Satakunnan Kansa, Satakunnan Viikko, 
Länsi-Suomi, Raumalainen, Alasatakunta, Sydän-Satakunta, 
Merikarvia-lehti ja Lauttakylä-lehti.

Syöpäyhdistyksen 
talous ja varainhankinta
Satakunnan Syöpäyhdistyksen säännöt ja taloussääntö sää-
televät yhdistyksen taloutta ja hallintoa. Talouden hoidosta 
tunnetaan erityistä vastuuta, koska toimintaa rahoitetaan jä-
senmaksuilla, lahjoitusvaroilla, keräysvaroilla sekä avustuksil-
la.

Lahjoitukset 100 euroa ja yli
Yhdistyksen toimintaan:

Esa Lintikko 300 euroa, Tarmo Tuusa 300 euroa, Susanna 
Kleemola 100 euroa, Autopeltikorjaamo Tapio Mattila 500 eu-
roa. 

Syöpäkeräykseen: Octoberfest ja runoilta/Outi Koskinen & 
co, Noormarkku 3.275 euroa, Siikaisten Lions Club Tommi 
Santin muistokonsertti 1.724 euroa, Prisman pullonpalautus 
1.080 euroa.

Muistoa on kunnioitettu 
Satakunnan Syöpäyhdistyksen kautta:
Matti Syrjäsen muistoraha 1.395 euroa. 

Merkkipäivälahjoitukset:
Ritva ja Risto Laikkoja 975 euroa, Liisa Vallin 810 euroa, Tar-
mo Tuusa 222 euroa,  Arja Soikkeli 776 euroa, Kirsti Salminen 
1.490 euroa, Veijo Urpalainen 1.300 euroa syöpäkeräykseen.

Kuukausilahjoittajina ovat olleet
Markku Mether 12 x 17 euroa ja Ari Vahala 12 x 8,50 euroa.

Hannu Jakomaa  12 x 20 euroa lapsille.

Lahjoitukset Lapsen 
puolesta rahastoon:
Pesäkarhujen hyväntekeväisyysottelu 4.500 euroa, Rauman 
Iidat ry 300 euroa, Mies Metsässä –mustikkakeräykseen: Sa-
takunnan Osuuskauppa 1.344 euroa ja Nordic Gusto Oy 200 
euroa,  Saikko Sirkka 200 euroa,  Säkylä-Köyliön seurakunnan 
enkelikirkon tuotto 208,60 euroa, Käsityöliike Ju-Hanna 100 
euroa, Friitalan löytötori 1.052 euroa,  Satakunnan Osuus-
kauppa 5.000 euroa,  Joulukeräys yhteistyössä Satakunnan 
Viikko –lehden kanssa 12 892 euroa. Tähän joulukeräykseen 
osallistui voimisteluryhmä Näppärät 2 000 eurolla.

Parkanon Säästöpankkisäätiö lahjoitti 1.000 euroa käytettä-
väksi Kankaanpään alueen potilaiden jouluruokailuun. Ruo-
kailuun osallistui 33 potilasta ja läheistä.

Saimme myös paljon pienempiä lahjoituksia.

Testamenttilahjoituksia yhdistykselle tuli kaksi kappaletta, 
testamenttituotot yhteensä 216.449,60 euroa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia 
lahjoittajia tuesta ja luottamuksesta!

Satakunnan Syöpäkeräys 
2.3.2015 – 31.12.2016 
Satakunnan poliisilaitoksen alueella. Satakunnan poliisilaitok-
sen PÄÄTÖS Nro  5650/6/15 pvm 2.3.2015. Keräyspäällikkö-
nä oli Sirpa Mäkinen 15.2. – 30.9.

Keräysvastaavat ja keräystulos 
kunnittain 2015 – 2016 liitteenä.

Yhdistyksen omaisuus
Porissa yhdistyksellä on oma noin 740 m²:n toimitila Kiinteistö 
Oy Petrellinkulmassa, Yrjönkatu 2. Tiloissa on toimisto, sai-
raanhoitajien vastaanottotilat sekä kokoontumistilat. Tiloista 
on vuokrattu PapaCenter Oy:lle n. 50 m², psykoterapiakeskus 
Vialle 133 m² sekä mainostoimisto Pundalle 195 m². Pundan 
kanssa vuokrasuhde päättyi elokuun lopussa ja yhdistys sai 
uuden vuokralaisen Solid House Oy LKV 1.9. 

11



Porissa yhdistyksellä on kuusi asuntoa, joista As. Oy Ruska-
luoto 40 m² ja 70 m² huoneistot, As. Oy Ruskaranta 2 kpl 49 
m² huoneistot sekä As. Oy Palvelutalo Väinämöisessä 38 m² 
huoneisto sekä As. Oy Porin Keskuspuistikko 53,5 m². Asun-
not on vuokrattu.

Raumalla on oma 85 m² toimitila Raum Paikk, As Oy Sata-
makatu 3:ssa. Tiloissa on sairaanhoitajan vastaanotto kaksi 
kertaa viikossa. Tilat ovat myös paikallisosaston käytössä.

Huittisissa yhdistyksellä on oma 65,5 m² toimitila Huittistupa, 
Kiinteistö Oy Huittisten kauppakulmassa, Lauttakylänkatu 4. 
Tiloissa on sairaanhoitajan vastaanotto kerran viikossa. Tilat 
ovat myös paikallisosaston käytössä.

Huittisissa yhdistyksellä on kaksi asuntoa As. Oy Lauttakylän 
Kuninkaistenkartano 35 m², ja As. Oy Kaurahovi 77 m². Asun-
not on vuokrattu. 

Punkalaitumella sijaitseva kesämökki Kangasvuokko on ollut 
Huittisten Seudun Paikallisosaston syöpäpotilaiden virkistys-
käytössä. Mökistä huolehtivat paikallisosaston vapaaehtoiset. 

Noormarkun Sahirannassa sijaitseva kesämökki on ollut Porin 
Seudun Paikallisosaston syöpäpotilaiden virkistyskäytössä. 
Mökistä huolehtivat paikallisosaston vapaaehtoiset isäntänä 
Pekka Kaski. 

Yhdistyksen varat, joilla on haluttu turvata tulevaisuutta, on 
annettu Länsi-Suomen Osuuspankin sijoitusasiantuntijan hoi-
toon.

Kirpputorikauppa ja kahvila
Kirpputorikauppa Fiinitorilla Porissa myytiin lahjoituksena saa-
tua tavaraa. Työnjohtajana toimi Raija Kalliokorpi ja työntekijöi-
den palkkaukseen saatiin työvoimahallinnon tukea 8.890,21 
(35.005,72) euroa. Tuotot olivat 66.864,46 (61.424,70) euroa. 
Kirpputorin tulos oli 14.465,64 (10.697,75) euroa. 

Kahvila Kupponen toimi Harjavallan terveyskeskuksessa. 
Kahvilatoiminta on ainoa liiketoiminnan muoto yhdistyksen 
toiminnassa. Työntekijöiden palkkaukseen saatiin työvoima-
hallinnon tukea 23.916,69

(29.028,87) euroa. Tuotot olivat 38.385,89 (45.337,73) euroa, 
tulos oli 4.261,64 (12.322,05) euroa.

Paikallisosastot ja 
maakunnalliset kerhot
Jäsenillä on ollut mahdollisuus kokoontua säännöllisesti yh-
distyksen paikallisosastoissa Porissa, Raumalla ja Huittisissa. 
Paikallisosastojen tehtävänä on syöpäpotilaiden ja heidän lä-
heistensä yhteen saattaminen, virkistystoiminnan toteuttami-
nen sekä yhdistyksen päämäärien tukeminen. Paikallisosastot 
toimivat rekisteröimättömän yhdistyksen tavoin ja toimintaa 
ohjaavat paikallisosastojen säännöt.

Helmikuussa järjestettiin jäsenten yhteinen teatterimatka Tam-
pereen Työväen Teatteriin ”Viimeinen pasodoble”. Matkalle 
osallistui 50 yhdistyksen jäsentä. Teatterimatkalla yhdistyksen 
puolesta mukana olivat sairaanhoitajat Päivi Horppu ja Päivi 
Riekkinen. 

Jäsenten joulujuhla järjestettiin joulukuussa Villa Tallbossa 
Raumalla.

Paikallisosastot ovat pitäneet oman vuosikokouksen ja toi-
mintakertomukset ja tilinpäätökset on yhdistetty Syöpäyhdis-
tyksen tilinpäätökseen. 

Paikallisosastojen yhteyshenkilöt
Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n 

Huittisten Seudun Paikallisosasto  
Pj. Irja Törmä, siht. Lea Halmeranta

Porin Seudun Paikallisosasto  
Pj. Pekka Kaski, siht. Jorma Kuusiluoma

Rauman Seudun Paikallisosasto 
Pj. Hanna Hamara, siht. Pirjo Salminen 

Lopuksi
Toimintavuosi oli hyvä. Talous vahvistui ja potilaita voitiin tukea 
edelleen myös taloudellisesti. Uusia toiminnallisia kuntoutus-
menetelmiä kuten tanssia terapiamuotona voitiin tarjota poti-
laille. Toiminnalliset menetelmät tulevat voimakkaasti potilai-
den kuntoutumisen tueksi samoin kuin avokuntoutus myös 
valtakunnallisesti. Satakunnan Syöpäyhdistyksessä on aina 
tarjottu avokuntoutusta. Voimme siis keskittyä toiminnallisten 
menetelmien kehittämiseen. Pidämme silmät auki ja luemme 
hiljaisia signaaleja ajassa. Näin pidämme toimintamme ajan 
tasalla. 

Kiitos hallitukselle, tukihenkilöille, henkilökunnalle ja kaikille 
vapaaehtoisille toimintaamme uhratuista tunneista ja voima-
varoista!
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Rahastot

 Vuosi 2016 Vuosi 2015

SALDO 1.1.  9 322,99 € 26 269,52 €

TUOTOT
Osallistumismaksut 720,00 € 790,00 €
Varainhankinta 18 720,91 € 1 702,00 €
Lahjoitukset/testamenttituotot 9 836,00 € 8 298,61€
Korko vuodelta 2015  46,61 € 131,34 €
(0,50%/0,50%)

KULUT
Matkakulut -1 864,95 € -223,20 €
Annetut avustukset -9 048,00 € -15 492,00 €
Virkistystoiminta -11 018,35 € -10 758,12 €
Muut kulut -1 885,00 € -1 395,16 €

SALDO  31.12.2016 14 830,21 € 9 322,99 €
 

Lapsen puolesta -rahasto
(tili 2014)

Katri Rantamaa -rahasto
(tili 2015)
 Vuosi 2016 Vuosi 2015

SALDO 1.1.  87 809,09 € 89 409,85 €

TUOTOT
Korko vuodelta 2015 (0,50/0,50%) 439,05 € 447,04 €

KULUT 
Muut toimintakulut -1 345,40 € -1 047,80 €
Vertaistukiryhmien ohjaajien koulutus 0,00 € 0,00 €
Toimistokulut -1 000,00 € -1 000,00 €
Opinnäytetyön arpajaispalkinnot 0,00 € 0,00 €
Opinnäytetyöt, 2 kpl   0,00 € 0,00 €

SALDO  31.12.2016 85 902,74 € 87 809,09 €
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Tuloslaskelma

 1.1.2016 1.1.2015
Rahayksikkö EURO  - 31.12.2016  - 31.12.2015

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot 223382,85 259892,04
Varsinaisen toiminnan kulut
 Henkilöstökulut  -381984,49 -370302,29
 Poistot -3137,93 -2120,61
 Muut kulut -300770,03 -297752,13
Varsinaisen toiminnan  -685892,45 -670175,03
kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan -462509,60 -410282,99
tuotto-/kulujäämä

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot 528080,92 396560,48
Varainhankinnan kulut -113561,61 -126729,57
Varainhankinnan 414519,31 269830,91
tuotto/kulujäämä

LIIKETOIMINTA
 Liikevaihto 14146,29 15570,73
 Liiketoiminnan muut tuotot 24234,63 29767,00
 Materiaalit ja muut palvelut
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana -5500,78 -5201,42
   Varastojen muutos -21,71 13,20
 Materiaalit ja palvelut -5522,49 -5188,22
 Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot -23241,78 -22794,11
  Eläkekulut -4417,99 -4171,33
  Muut henkilösivukulut -861,34 -803,17
 Henkilöstökulut -28521,11 -27768,61

 Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot -0,65 -0,21
 Poistot ja arvonalentumiset -0,65 -0,21
 Liiketoiminnan muut kulut -98,32 -62,10
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut 4,97 3,46
LIIKETOIMINTA 4243,32 12322,05
SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 159589,97 124108,90
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -103211,26 -93103,78
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 56378,71 31005,12
tuotto-/kulujäämä

TILIKAUDEN TULOS 12631,74 -97124,91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 12631,74 -97124,91
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Tase

Rahayksikkö EURO 31.12.2016 31.12.2015

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
 Maa- ja vesialueet 9400,38 9400,38
 Rakennukset ja rakennelmat 30225,51 30225,51
 Koneet ja kalusto 9416,37 4243,69
 Muut aineelliset hyödykkeet 1210,00 1210,00
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 50252,26 45079,58
Sijoitukset
 Käyttöomaisuussijoitukset 1210973,90 1207096,40
 Sijoitusomaisuus 564815,68 564815,68
 Sijoitukset yhteensä 1775789,58 1771912,08
 Pysyvät vastaavat yhteensä 1826041,84 1816991,66
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Valmiit tuotteet/Tavarat 19949,51 16548,68
 Vaihto-omaisuus yhteensä 19949,51 16548,68
Saamiset
Lyhytaikaiset
 Myyntisaamiset 34,00 28,50
 Muut saamiset 2,99 1,71
 Siirtosaamiset 28727,32 173016,01
 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 28764,31 173046,22
Rahoitusarvopaperit
 Muut arvopaperit 335047,68 224788,43
 Rahoitusarvopaperit yhteensä 335047,68 224788,43
Rahat ja pankkisaamiset 366125,39 311729,83
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 749886,89 726113,16
Vastaavaa yhteensä 2575928,73 2543104,82
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot 100732,95 97132,08
Toimintapääoma 2337683,28 2434808,19
(ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 12631,74 -97124,91
Oma pääoma yhteensä 2451047,97 2434815,36
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
 Ostovelat 7092,57 692,28
 Muut velat 7149,90 7817,39
 Siirtovelat 110638,29 99779,79
 Lyhytaikaiset velat yhteensä 124880,76 108289,46
 Vieras pääoma yhteensä 124880,76 108289,46
Vastattavaa yhteensä 2575928,73 2543104,82
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Satakunnan 
Syöpäkeräys

Keräystulos 2015 - 2016 kunnittain

.................................................................. 2015  ............... 2016  ....... KERÄYS YHTEENSÄ

EURA ....................................................................................................................13 421,47 
KIUKAINEN................................................................ 11 913,47 
PANELIA ...................................................................... 1 508,00 
EURAJOKI ................................................................... 1 245,75  ...........................1 245,75 
HARJAVALTA ......................................... 524,25  ................ 0,00  ..............................524,25 
HONKAJOKI ..................................................................... 30,84  ................................30,84 
HUITTINEN ......................................... 1 000,00  ......... 2 368,68  ...........................7 408,38 
VAMPULA .................................................................... 4 039,70 
JÄMIJÄRVI .................................................................. 1 460,66  ...........................1 460,66 
KANKAANPÄÄ ....................................... 146,55  ......... 1 350,14  ...........................1 496,69 
KARVIA ........................................................................ 3 818,05  ...........................3 818,05 
KOKEMÄKI .................................................................. 1 797,31  ...........................1 797,31 
LUVIA ............................................................................. 476,18  ..............................476,18 
MERIKARVIA ............................................................... 7 561,00  ...........................7 561,00 
NAKKILA ........................................................................ 257,85  ..............................257,85 
POMARKKU ....................................... 5 586,65  ................ 0,00  ...........................5 586,65 
PORI ............................................................................ 1 599,76  ...........................4 874,76 
 NOORMARKKU ............................... 2 525,00  ............ 750,00  
RAUMA ........................................................................ 1 236,48  ...........................1 486,48 
LAPPI ............................................................................. 250,00 
SIIKAINEN ................................................................... 4 138,56  ...........................4 138,56 
SÄKYLÄ .............................................................................. 0,00  ...........................9 509,60 
 KÖYLIÖ .................................................................... 9 509,60 
ULVILA ................................................ 1 124,49  ......... 5 795,10  ...........................8 916,51 
 KULLAA .................................................................... 1 996,92 
MUUT .................................................... 210,00  ......... 1 400,85  ...........................1 610,85 

YHTEENSÄ 11 116,94  64 504,90  75 621,84 
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Satakunnan 
Syöpäkeräys

Keräysvastaavat 
2015 - 2016 kunnittain

EURA .......................................... Terttu Virtanen
EURAJOKI ...................................... Raila Jalava
HARJAVALTA ...................................Esa Klankki
HONKAJOKI ..................................................  –
HUITTINEN ...................Sirkka-Liisa Kuosmanen
 VAMPULA ...............................Henna Stenfors
JÄMIJÄRVI .........................................Auli Äikäs
KANKAANPÄÄ ............................ Annikki Jussila
KARVIA .... Kaija Mukkala ja Marita Hieta-Koivisto
KOKEMÄKI .......................Marja-Liisa Korkeaoja
LUVIA ......................................Pirkko Fagerlund
MERIKARVIA ..................................... Ilmo Saari
NAKKILA .......................................................  –
POMARKKU ............... Maija Jokioinen-Jaakkola
PORI ..............................................................  –
 NOORMARKKU ........................ Outi Koskinen
RAUMA ...................................... Hanna Hamara
SIIKAINEN .........................................Seija Unto
SÄKYLÄ .........................................................  –
 KÖYLIÖ ........................................Eeva Teperi
ULVILA ...................................... Ritva Ruohonen
 KULLAA ........................... Marjatta Voutavaara
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