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Satakunnan Syöpäyhdistyksen 43. toimin-
tavuotta voisi kuvata sanalla muutos tai 
sen valmistelu. Satasote valmistelu eteni 
ja maakuntauudistuksen valmistelu aloi-

tettiin muodostamalla uusia työryhmiä ja lakkauttamal-
la aiemmin toimineita. Yhdistys oli edelleen vahvasti 
mukana uudistuksessa joka enemmän ja vähemmän 
aiheutti kysymyksiä osallistujissa. Aukeaisiko kun-
tiin terveyden edistämiseen vaikuttamisen paikkoja? 
Kuka kunnissa tulevaisuudessa tekisi hyvinvointityön? 
Kirkas kristallipallo olisi nyt tarpeen. 

Yksi Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käynnistä-
mistä kolmesta uudesta avustusohjelmasta Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi on Järjestö 
2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelma. Jär-
jestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelmalla 
vahvistetaan järjestöjen roolia ja toimijaverkostojen 
muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa 
sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistyön tukena. Lisäksi ohjelmalla 
tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskun-
taa. Ohjelmaan kohdennetaan valtionavustuksia vuon-
na 2017 yhteensä noin 4 milj. euroa. STM hyväksyi 
Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -avustusohjelman 
rahoitusta saavat hankkeet heinäkuun alussa STEAn 
tekemän avustusehdotuksen pohjalta. Mukana ohjel-
massa on seitsemän digitalisaatiota tukevaa hanketta 
ja 17 maakunnallista hanketta yhteistyörakenteen vah-
vistamiseksi. Avustusohjelmaa koordinoimaan valittiin 
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry. Satakunnassa 
hanketta vetää Satakunnan yhteisöt ry. Satakunnan 
Syöpäyhdistys on mukana hankkeessa Satakunnan 
yhteisöjen jäsenyyden kautta. 

Yhdistys laajensi jälleen toimintaansa maakunnan 
alueella. Vastaanotot avattiin Säkylässä ja Eurajoella. 
Eurajoen vastaanottoa pidetään välillä myös Luvial-
la, vaikka hallinnollisesti Luvia kuuluukin Eurajokeen.  
Läntinen Syöpäkeskus vakiinnutti asemansa ja pyrki 
vaikuttamaan myös satakuntalaisten potilaiden elä-
mään. Krooniseen lääkäripulaan saatiinkin helpotus-
ta ja hoitoon pääsyn odotusajat lyhenivät oleellisesti. 
Satakunnan Syöpäyhdistys on vuosia ollut mukana 
Läntisen Syöpäkeskuksen synnyttämisessä. Läntinen 
Syöpäkeskus on lanseerannut Läntiset Syöpäjärjes-
töt, joihin Satakunnan lisäksi kuuluvat, Pohjanmaan ja 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistykset. Nimi ei ole mi-
tenkään virallinen, mutta kertoo vahvasta yhteistyöstä. 

Kevään vuosikokouksessa puheenjohtaja vaihtui, kun 
yhdeksän vuotta yhdistystä luotsannut Asta Matikai-
nen ei asettunut enää ehdolle puheenjohtajaksi. Ari 
Grahn hallituksen sisältä tuli valituksi uudeksi yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi. Yhdistyksessä koettiin myös 
toinen iso muutos, kun pitkäaikainen toimistosihteeri 
Taina Lehtonen lopetti työskentelyn yhdistyksessä. 
Aiemmin oli jo todettu, että sihteerien työ oli muuttu-
nut vuosien varrella todella paljon. Työskentelytapojen 
muuttuessa sähköiseksi työmäärä pieneni niin että 
kahdelle sihteerille ei ollut työtä tarpeeksi. Kiitämme 
Astaa ja Tainaa vuosien työstä yhdistyksen hyväksi!

Kiittäen

Satakunnan 
Syöpäyhdistyksessä potilas 
tulee nähdyksi ja kuulluksi

Marja-Liisa Ala-Luopa  |  toiminnanjohtaja
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Toimintakertomus 2017
Satakunnan Syöpäyhdistyksen 43. toimintavuosi

Satakunnan Syöpäyhdistys on maakunnallinen, yleishyödyl-
linen kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka kuuluu isompaan 
kokonaisuuteen Syöpäjärjestöt. Syöpäjärjestöt muodostuvat 
Suomen Syöpäyhdistyksen, Syöpäsäätiön, maakunnallisten 
syöpäyhdistysten (12) ja potilasjärjestöjen(6) kokonaisuudes-
ta. 

Yhdistyksen tarkoitus
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 kuntoutuminen. 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 saatuaan siihen tarvittavan luvan.

Syöpäjärjestöjen 
yhteinen visio ja arvot
Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta

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 järjes-
töjen 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 2016 lukuja)
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli vuoden lopussa 8162 
(8207). Vuosijäsenmaksu oli 20 euroa. Jäsenrekisteristä pois-
tettiin jäsenet, jotka eivät maksaneet jäsenmaksuaan yhden 
kehotuksen jälkeen.  Henkilöjäsenmaksuja kertyi 152.402,82 
(150.866,44) euroa. Jäsenillä oli mahdollisuus maksaa jäsen-
maksun yhteydessä myös tukimaksuja. Tukimaksuja makset-
tiin 5.760,60 (5.256,32) euroa.

Kuntajäseniä oli seitsemän: Eurajoki, Jämijärvi, Merikarvia, 
Pomarkku, Pori, Rauma ja Ulvila. Kuntajäsenmaksu oli 3 
senttiä/kunnan henkikirjoitettu asukas. Yhdistyksellä oli kaksi 
yhteisöjäsentä. Kumpikin yhteisö maksoi 100 euroa jäsen-
maksua. Kuntien ja yhteisöjen jäsenmaksuja kertyi 4.925,39 
(5.441,32) euroa. Jäsenkunnista Eurajoki ja Merikarvia mak-
soivat lisäksi syöpäavustusta oman kuntansa syöpäpotilaille.  
Jäsenmaksukulut olivat 21.776,06 (21.914,34) euroa. Jäsen-
maksukuluihin sisältyi mm. jäsenmaksun postitus- ja Syö-
pä-lehden kuluja. Syöpä- lehti lähetettiin noin 6700 jäsenelle 
ja kustannus yhdistykselle oli 12.193 euroa.

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 
maksutonta. Muut maksoivat palvelusta 20 euroa/ käynti yh-
distyksen omilla vastaanotoilla Porissa, Raumalla ja Huittisis-
sa.

Maksetut jäsenavustukset
Jäsenavustuksia maksettiin yhteensä 52.155 (46.737) euroa. 
Tästä summasta syöpäpotilasjäsenille maksettiin jäsena-
vustusta 3 euroa/ erikoissairaanhoidon hoitopäivä yhteensä 
19.414 (19.863) euroa. Nuorille 18–30 -vuotiaille potilaille 
maksettiin ensiavustusta 2.352 (2.016) euroa. Yhdistys mak-
soi myös harkinnanvaraisia avustuksia syöpäpotilaille 17.189 
(15.810) euroa. Lapsen puolesta -rahastosta maksettiin avus-
tuksia yhteensä 13.200 (9.048) euroa. 

Satakunnan 
Syöpäyhdistyksen hallitus
Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä puheenjohtaja 
valitaan Satakunnan Syöpäyhdistyksen vuosikokouksessa. 
Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan. Hallituk-
sen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen työsken-
telyssä noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja taloussääntöä. 
Hallituksen tehtävät kuvataan Satakunnan Syöpäyhdistyksen 
säännöissä.  Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii toiminnan-
johtaja.  Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä 
on paikalla kokouksessa. 

Puheenjohtaja, toimittaja Asta Matikainen 27.3.08 – 
20.4.17 (hallituksen jäsen 21.3.91 – 20.4.17)

Puheenjohtaja, yrittäjä Ari Grahn 
20.4.17- ( hallituksen varajäsen 24.3.11 – )

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

Varsinaiset jäsenet: 
Myymäläpäällikkö Hanna Hamara (23.4.15 -)

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 (28.4.16 – )

Koulutuspäällikkö Heli Sulkava (20.4.17 - )

Terveydenhoitaja Paula Hermonen (21.3.90 – 20.4.17)

Varajäsenet:
Johtava hoitaja Leea Hiltunen (30.3.05 -)

Yrittäjä Juha Holmgren (31.3.04 –)

Sihteeri 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 –)

Toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski (20.4.17 -) 

Tilintarkastajat: HT Heikki Santavuo ja KHT Markku Leino.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus kokoontui vuoden ai-
kana seitsemän kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat ko-
kouksiin aktiivisesti.  Kokoukset pidettiin Syöpäyhdistyksen 
omissa tiloissa, Yrjönkatu 2, Petrell-salissa lukuun ottamatta 
elokuuta, jolloin kokous pidettiin Porin Pursiseuran Kallon ra-
vintolapaviljongilla.  

Syöpäjärjestöjen järjestöpäiville 20. – 21.1.2017 Tampereella 
Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallituksesta osallistuivat halli-
tuksen jäsen Raili Katajisto sekä toiminnanjohtaja Marja-Liisa 
Ala-Luopa.  

Satakunnan Syöpäyhdistys ry.:n vuosikokous pidettiin 
20.4.2017 Porissa yhdistyksen tiloissa Yrjönkatu 2. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi Henna Stenfors. Vuosikokoukseen 
osallistui 19 yhdistyksen jäsentä.  

Syöpäjärjestöjen luottamushenkilöiden koulutuspäiville 18. – 
19.8. Turun Meri-Karinassa Satakunnan Syöpäyhdistyksen 
hallituksesta osallistuivat puheenjohtaja Ari Grahn, hallituksen 
jäsen Raili Katajisto ja toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa. 
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Työntekijät 
Vastaava lääkäri, oto.  Emilia Katko-Kesälä 

Toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa 

Palvelusihteeri Oili Veneranta 

Syöpäsairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti Liisa Antila 

Syöpäsairaanhoitaja, työnohjaaja Eija Elo

Sairaanhoitaja Päivi Horppu 

Syöpäsairaanhoitaja Päivi Riekkinen 

Ryhmätaideterapeutti Tommi Ojala 

Toimistosihteeri Taina Lehtonen (5.6.1989 - 31.7.2017)

Työntekijöiden 
hyvinvointi ja koulutus
Henkilökunnan työterveyshuollon sopimus oli Suomen Ter-
veystalossa.  Työterveyshuollon sopimus sisälsi lakisääteis-
ten palvelujen lisäksi sairaanhoidon pitkissä työsuhteissa 
tai vakituisessa työsuhteessa olevalle henkilökunnalle. Työ-
suojelupäällikkönä oli toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luo-
pa.  Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin syöpäsairaanhoitaja Päivi 
Riekkinen ja varavaltuutetuiksi Oili Veneranta ja Raija Kallio-
korpi. 

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

Liikkumiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustettiin Ty-
ky-kulttuuri- ja liikuntaseteleiden avulla. Henkilökunta sai lu-
nastaa seteleitä 90 kpl, joista omakustannus oli 1 euro/seteli. 
Setelin arvo oli 4 euroa. 

Henkilökunnan työhyvinvointimatka tehtiin toukokuussa Tal-
linnaan.

Satakunnan 
Syöpäyhdistys 
on savuton 
työpaikka. 

Henkilökunta osallistui monipuolisesti 
koulutuksiin ja Syöpäjärjestön yhteisiin 
tapahtumiin, mm. näissä käytiin:
Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja, Sote-uudistus, kulttuuri ja hy-
vinvointi – Tasa-arvoisten ja terveyttä edistävien taide- ja kult-
tuuripalvelujen tulevaisuus, Seinäjoki (Tommi Ojala). Soveltava 
Taide –seminaari, Turku (Tommi Ojala), Syöpähoitotyö 2017, 
Helsinki, 2 pv (Liisa Antila, Eija elo, Päivi Horppu, Päivi Riek-

kinen), Syöpäsairaanhoito 2017, Helsinki, 2 pv (Eija Elo, Päivi 
Horppu), Työhyvinvointi tulevaisuuden järjestöissä m/s Viking 
XPRS (Tommi Ojala), Verkostosivut ja some, Helsinki (Tom-
mi Ojala), Järjstöjen taloushallinto, Grant Thornton , Pori (Oili 
Veneranta ja Marja-Liisa Ala-Luopa), Amoena (rintaproteesien 
toimittaja) koulutuspäivät, Helsinki (Liisa Antila, Eija Elo, Päivi 
Horppu ja Päivi Riekkinen),  Palvelutuottajien mahdollisuudet 
ja uhat tulevissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, Pori (Oili Vene-
ranta), Toimistohenkilökunnan koulutuspäivät, Jyväskylä (Oili 
Veneranta ja Marja-Liisa Ala-Luopa).

Syöpä ja terveyden edistäminen 5 op. Metropolia ammatti-
korkeakoulun  Syöpäjärjestöille räätälöimä täydennyskoulu-
tus. Tähän liittyen sairaanhoitajat järjestivät HPV- rokoteillan 
Yliopistokeskuksen auditoriossa Porissa. Koulutuksen suorit-
tivat Eija Elo, Päivi Horppu ja Päivi Riekkinen.

Hankkeet ja yhteistyö niissä:
Sataperhe-hanke 
Sataperhe- tukihenkilötoiminnasta ja perheverkostoista voi-
maa Satakuntaan- hanketta haettiin STM:n Kaikille eväät elä-
mään – avustusohjelmasta. Avustusohjelman tavoitteena oli 
eriarvoisuuden vähentäminen: 

• Perheille tarjotaan arjen apua 
 haasteellisessa elämäntilanteessa .

• Hyödynnetään vapaaehtoisia perheiden 
 tukihenkilöiksi ja rinnalla kulkijoiksi .

• Vahvistetaan onnistumisen kokemuksia 
 tai lisätään positiivisia ihmissuhteita. 

• Saadaan vertaisen apua omaan tilanteeseen.

Ylisukupolvisuuden ongelmien katkaisemisessa ratkaisevaa 
on vanhemmuuden ja lasten pärjäämisen tukeminen.  Sata-
perhe-hankkeessa vähennetään eriarvoisuutta koordinoimalla 
lasten ja perheiden pariin tukihenkilötoimintaa. Tukihenkilöi-
den koulutuksessa perehdytään erityisesti perheiden tilantei-
ta vahvistaviin toimintamalleihin. Perheille tuodaan saataville 
hankkeen kautta kaksi keskeistä syrjäytymistä ehkäisevää 
toimintamallia: tiedon lisääminen sekä vertaisapu. Yksittäisen 
lapsen tai perheen tukihenkilötoimintaa käynnistettäessä käy-
dään läpi lapsen ja perheen tilanne

• lasten ja vanhempien tuen tarpeen kannalta,

• vanhemmuuden tuen ja lasten pärjäämisen kannalta,

• perheiden varhaisen tuen kannalta ja

•  huomioidaan perhe palveluohjauksessa kokonaisuutena. 

Hankkeen toteuttamisaika on 1.7.2017 - 31.12.2019. 

Satakunnan Syöpäyhdistys on hankkeessa yhteistyökumppa-
ni Satakunnan MLL kutsumana. Ohjausryhmässä on toimin-
nanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa. Ensimmäiset tukihenkilöt 
koulutettiin syksyllä 2017 Raumalla. Koulutukseen mentorina 
osallistui Syöpäyhdistyksestä tukihenkilö Terttu Haukioja.
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FiCan ja Läntinen syöpäkeskus
Läntinen syöpäkeskus toimii Tyks-erva alueella ja yhteis-
työssä Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen, Lounais-Suomen 
Syöpäyhdistyksen ja Satakunnan Syöpäyhdistyksen kanssa. 
Syöpäyhdistysten kannalta oleellista on saada tuki potilaille ja 
läheisille oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Turun ammattikor-
keakoulun YAMK opiskelija Hanna Ilus on tutkinut asiakasläh-
töisen psykososiaalisen tuen palvelupolkua erikoissairaanhoi-
don ja syöpäjärjestöjen välillä. Nykytilanteen tutkimusraportti 
on valmistunut ja uutta palvelupolkua ryhdytään nyt muovaa-
maan projektina.  Satakunnan Syöpäyhdistyksen toiminnan-
johtaja kuuluu tämän projektin ohjausryhmään. 

Jäsenyydet ja sidosryhmät 
Yhdistys oli jäsen ja maksoi jäsenmaksua seuraaville yhteisöil-
le: Satakunnan yhteisöt, Suomen Palliatiivisen hoidon yhdis-
tys ja Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt Kaseva. 

Yhdistys teki yhteistyötä sopimuksin mm. seuraavien orga-
nisaatioiden kanssa: Porin perusturva, Satakunnan ammat-
tikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammatti-
korkeakoulu ja Suomen Syöpäyhdistys.

Yhdistys toimi yhteistyössä mm. seuraavien toimijoiden kans-
sa: Satakunnan alueen syöpäsairaanhoitajat, Satakunnan 
keskussairaalan syöpäsairaanhoitajat, Satakunnan sairaan-
hoitopiirin sosiaalityöntekijät ja kuntoutusohjaajat, Länsi-Suo-
men Diakonialaitos, muut syöpä- ja potilasjärjestöt, Satakun-
nan alueen terveyskeskukset, tupakkaverkosto, Satakunnan 
keskussairaalan syöpätautien poliklinikka, Läntinen Syöpä-
keskus , Keski-Porin seurakunta, Winnova ja Puolus-
tusvoimat.

Valtuuskunnan edustus
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskuntaan 
vuosiksi 2015 - 2018 Satakunnan Syöpä-
yhdistyksen nimeämät henkilöt olivat Leea 
Hiltunen Raumalta ja henkilökohtainen vara-
jäsen Raili Katajisto Kankaanpäästä.

Järjestövaliokunnan edustus
Suomen Syöpäyhdistyksen järjestövaliokuntaan vuo-
siksi 2017 - 2018 hallitus nimesi toiminnanjohtaja Marja-Liisa 
Ala-Luovan.

Tietoa, tukea, toivoa
Satakunnan Syöpäyhdistyksessä työskentelee tällä hetkellä 
neljä syöpäsairaanhoitajaa.  Sairaanhoitajat antavat potilaille 
ja heidän läheisilleen psyko-sosiaalista tukea sekä syöpäs-
airauteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Neuvonta voi koh-
distua yleisesti syöpään liittyviin kysymyksiin kuten syövän 
ennaltaehkäisyyn, varhaistoteamiseen tai syövän hoitoon liit-
tyviin kysymyksiin sekä kuntoutukseen. Syöpäsairaanhoitajat 

tarkistavat myös ihomuutoksia, tekevät periytyvyysneuvon-
taan liittyviä sukupuita ja sovittavat rintaproteeseja ja ohjaavat 
sen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 

Potilaan ja hoitajan kohtaamisessa ammatillisen vuorovaiku-
tuksen tulee tukea yksilön ja perheen terveyttä, terveyden 
edistämistä ja kaikinpuolista hyvinvointia. Neuvontaan vai-
kuttavat potilaan elämäntilanne, hänen vastaanottokykynsä, 
terveystilanteensa, olemassa oleva tieto asiasta, neuvonnan 
tarve ja odotukset. 

Sairaanhoitajien osaamisen ja asiantuntijuuden ylläpitäminen 
ja kehittäminen edellyttävät täydennyskoulutusta. Myös työn-
ohjaus on tärkeä osa työssä jaksamista, oman työn ja am-
mattitaidon kehittämistä. Syöpäsairaanhoitajan työvälineenä 
ovat hänen ammattitaitonsa ja oma persoonansa sekä syö-
päjärjestöissä käytettävissä oleva tieto. 

Vastaanotoilla ja 
kotikäynneillä annettava 
psyko-sosiaalinen tuki 
Syöpäsairaanhoitajien (4) vastaanotoilla Porissa, Raumalla, 
Huittisissa, Kankaanpäässä, Eurassa, Merikarvialla, Eurajoel-
la, Luvialla, Säkylässä, Jämijärvellä ja Harjavallassa oli yht. 1 
291 (899) käyntiä. 

Kotikäyntejä potilaiden luokse tehtiin 412 (403) 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 läheisil-
le maksuttomia. Syöpäpotilaiden ja heidän lä-

heistensä tuki- ja neuvontatoimintaan saatiin 
Sosiaali- ja terveysministeriöltä (STEA) tukea 
83.000 euroa.

Syöpäneuvontapuheluja puhuttiin runsaas-
ti. Keskustelut olivat sisällöltään neuvontaa 

ja ohjausta sekä kriisiapua oman tai läheisen 
syöpäsairauden vuoksi.  

Periytyvyysneuvonta
Periytyvyysneuvonnassa asiakas varaa ajan syöpäsairaan-
hoitajan vastaanotolle. Asiakas täyttää taustatietolomakkeen 
ja sen pohjalta syöpäsairaanhoitaja tekee asiakkaan kanssa 
sukukartan. Tilanteen niin vaatiessa kartta lähetetään Hel-
sinkiin perinnöllisyyslääkäri Minna Pöyhöselle. Hän päättää 
jatkotoimenpiteistä. Periytyvyysneuvonta on STEA:n tukemaa 
toimintaa. Rahoituksen toimintaan hakee Suomen Syöpäyh-
distys. Tällaisia käyntejä hoitajien vastaanotoilla oli 12 (8).
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Rintaproteesipalvelu
(suluissa v. 2016 lukuja)
Rintaproteesin sovitustilanne sisältää asiakkaan kuntoutumi-
sen ohjausta, terveysneuvontaa ja psykososiaalista tukea. 
Rintaproteesin sovitus on vain noin puolet vastaanoton sisäl-
löstä.

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/palveluseteliä vastaan. Rintaproteesia uusittaessa 
yhdistys pyytää palvelusetelin asiakkaan puolesta sairaanhoi-
topiiriltä. Proteesin maksaa asiakkaan kotikunta. 

Rintasyövän osapoistoleikkaukset ovat yleisiä.  Asiakkaat ei-
vät 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.

Satakunnan sairaanhoitopiiri kilpailutti rintaproteesivälityksen 
vuonna 2017 ja päätyi palvelusetelillä tarjottavaan palveluun.  

Rintaproteeseja välitettiin 383 (316) naiselle, joista 112 (89) 
naista kävi proteesisovituksessa ensimmäistä kertaa. Protee-
seja välitettiin yhteensä 424 (345) kappaletta. Osaproteese-
ja välitettiin 7 (8) kappaletta. Myös uimaproteeseja välitettiin. 
Uimaproteesiin asiakas maksoi itse. Jämijärven terveyskes-
kuksessa järjestettiin yksi rintaproteesien vaihtopäivä, 7 naista 
kävi vaihtamassa proteesin.

Luomihuoli
Sairaanhoitajien luomihuoli neuvonnassa Porissa kävi 490 
(812) asiakasta ja Raumalla 60 (97) asiakasta. Tarkastukseen 
varattiin 20 minuuttia/asiakas. Aika varattiin Porin toimistosta.  
Palvelu oli jäsenille maksuton jäsenetu. Muille käyntimaksu oli 
20 euroa.

Maakunnan terveyskeskuksissa järjestettiin maksuttomia 
luomihuolipäiviä.  Päivät hoidettiin yhteistyössä niin, että ter-
veyskeskuksen henkilökunta ilmoitti päivistä paikallislehdessä 
ja antoi ajat tarkastukseen. Syöpäyhdistyksen sairaanhoita-
jat katsoivat asiakkaat terveyskeskuksessa.  Maakunnallisilla 
luomihuolipäivillä Kankaanpäässä, Eurassa, Säkylässä, Huit-
tisissa, Jämijärvellä ja Harjavallassa kävi yhteensä 396 (335) 
asiakasta.  

Sairaanhoitajat pitivät useita luentoja mm Diakin, Samkin ja 
Winnovan opiskelijoille. Luennot käsittelivät useimmiten rin-
ta- tai eturauhassyöpää, mutta potilaiden kohtaamisestakin 
luennoitiin.

Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilö on vapaaehtoinen, joka on joko oman tai läheisen 
sairauden kautta saanut kokemuksen syövästä ja haluaa ja-
kaa sen vertaistukena. Hän on koulutettu toimintaan ja häntä 
sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tukihenkilötoiminnassa oli mukana aktiivisesti noin 15 henki-
löä, jotka toimivat vastasairastuneiden vertaistukihenkilöinä, 
kotihoidon tukihenkilöinä (saattohoito), Arjen Ystävinä ja Kum-
mitukihenkilöinä lapsisyöpäpotilaiden perheille. 

Tukihenkilöillä oli tuettavia 210 henkilöä. Sairaalakäyntejä oli 
15, kotikäyntejä 50, puheluja 362. Muita tapaamisia oli 72.

Tukihenkilöt osallistuivat Satakunnan keskussairaalassa en-
sitietopäiviin. Ensitietopäivät ovat uusi toimintatapa kertoa 
uusille syöpäpotilaille sosiaalietuuksista ja tarjolla olevasta 
tuesta.  

Tukihenkilöille järjestettiin säännöllinen toiminnanohjaus yh-
teensä kolme kertaa 1,5 tuntia kerrallaan, 15 tukihenkilöä 
osallistui/kerta. Toiminnanohjauksen antoi Syöpäyhdistyksen 
syöpäsairaanhoitaja ja työnohjaaja Eija Elo. 

Kevään aikana järjestettiin täydennyskoulutuksena mielenter-
veyden ensiapukurssi (MTEAI) Porissa 16 tuntia. Kouluttajina 
olivat Iris ja Pertti Pale. Koulutukseen osallistui 18 tukihenki-
löä.

Uusille tukihenkilöille järjestettiin Porissa kevään aikana  kou-
lutus Syöpäjärjestöjen yhteisen ohjeen mukaisesti.  Koulutus-
kertoja oli neljä ja uusia tukihenkilöitä koulutettiin kahdeksan 
henkilöä.

Taideterapeuttiset ryhmät
Ryhmätaideterapeutti Tommi Ojala 

Taideterapiassa työskennellään useiden taiteen lajien kanssa. 
Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai osaava. Työs-
kentely voi polveilla eri taiteiden välillä asiakkaan ilmaisutarpeen 
ja –tapojen mukaan. Terapiassa voi oppia uusia tapoja ilmaista 
itseään ja saada rohkeutta vanhojen esteiden ylittämiseen. Te-
rapiassa käydään myös keskusteluja. Taidetyöskentelyyn siirry-
tään sopivien harjoitusten kautta. Taiteen tekoon osallistuminen 
on vapaaehtoista. Teoksia ei tulkita eikä arvostella.
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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.

Taideterapia saavutti Satakunnan alueella 70 henkilöä. Per-
heet ja yhteisöllisyys olivat vuonna 2017 toiminnan keskiössä. 
Kuntoutujien ikähaarukka oli 3 - 86 vuotta. Koti- ja saatto-
hoitokäyntejä pilotoitiin. Taideterapeutti osallistui aktiivisesti 
kulttuuri- ja soteväen verkostointiin järjestämällä kaksi ”Kult-
tuuri-ja sote” –verkostotilaisuutta yhdessä Porin Kaupungin 
kanssa. Näissä tilaisuuksissa kävi 50 osallistujaa. ”Sydänsy-
li”- yhteisötaideteos oli lokakuun osallistava taideteos vuoden 
2016 ”Valolinnan” tapaan. Sydänsyliin osallistui 45 henkilöä. 
Kesällä järjestettiin nuoren syöpäpotilaan, Robertin, iloisia 
maalauksia pursuava näyttely. Näyttely herätti keskustelun 
erityisnuoren oikeuksista kehittyä ja kasvaa taiteilijaksi ja tulla 
taiteen kautta näkyväksi ja kuulluksi yhteisön jäseneksi. Taide-
terapeutti osallistui Sote-uudistuksen oheen tuotettuihin se-
minaareihin, opiskeli työnohjaajaksi ja aloitti Syöpäjärjestöjen 
luotsaamassa vapaaehtoistyöntekijöiden koulutushankkees-
sa kouluttajana. 

Taideterapiaan saatiin Syöpäsäätiön tukea 40. 000 euroa. 

Tanssiterapeuttiset ryhmät
Tanssiterapia oli ostopalvelua sosionomi, tanssiterapeut-
tiopiskelija Kaisa Seliniltä. Ryhmiä järjestettiin lähinnä syöpään 
sairastaville lapsille ja heidän sisaruksilleen.

Alle kouluikäisten lasten ryhmä (45 min) 22 kertaa, 6 lasta. 

Kouluikäisten lasten ryhmä klo (45 min) 10 kertaa, 4 lasta.

Syöpäkuntoutujien ryhmä (1,5 tuntia) 
10 tapaamista, 3 osallistujaa

Syöpäkuntoutujien läheisten ryhmä (1,5 tuntia) 
6 tapaamista, 4 osallistujaa.

Teemat: Rentoutuminen - rentoudutaan oma keho huomioi-
den, Luova liike - liikutaan omien tarpeiden mukaan, Kuva-
työskentely - tutkitaan omaa elämää erilaisin kuvin, Hengitys 
- huomioidaan hengitys, rauhoitutaan ja liikutaan sen avulla, 
Energiaa liikkeestä - tutkitaan erilaisia liikelaatuja ja annetaan 
musiikin vaikuttaa, Mielikuvat - rauhoitutaan mielikuvien avulla

Kaikille tanssi-liiketerapian menetelmistä kiinnostuneille (1,5 
tuntia) 4 kertaa, 8 osallistujaa. 

Teemat: Luova tanssi, Tanssi ja kuva, Tanssi ja kirjoittaminen, 
Hengitys ja rentoutuminen

Tanssiterapeuttinen Hetki itselle -ryhmä aikuisille syöpäkun-
toutujille ja läheisille (1,5 tuntia) 10 kertaa, 3 osallistujaa. 

Avokuntoutuskurssit 
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama-
na järjestettiin kuntoutuskursseja syöpäpo-
tilaille ja heidän läheisilleen.  STEA:n tukea 
saatiin 8 000 (13.082,43) euroa.  

Surusta Tie Eteenpäin -viikonloppu 
syöpäpotilasläheisensä menettäneille huhtikuussa Porissa 
Kylpylähotelli Yyterissä. Osallistujia 20 henkilöä.  Ryhmän 
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 vertaistukiryhmä
Ryhmä kokoontui Porissa vuoden aikana neljä kertaa, Yr-
jönkatu 2. Osallistujia oli yhteensä 28 henkilöä. Keväällä 
ryhmässä vieraili gynekologi Sinikka Oksa. Kaikissa kokoon-
tumisissa olivat mukana tukihenkilö Asta Koskinen sekä syö-
päsairaanhoitaja Eija Elo, joka oli myös ryhmän vetäjä. 

Nuorten aikuisten (18 – 35 v) 
syöpäpotilaiden avoin vertaistukiryhmä
Ryhmä kokoontui Harjavallassa neljä kertaa, osallistujia oli 
yhteensä 16 nuorta. Ryhmän vetäjänä oli syöpäsairaanhoitaja 
Eija Elo.

Eturauhassyöpäpotilaiden 
avoin vertaistukiryhmä 
Ryhmä kokoontui Porissa kahdeksan kertaa. Osallistujia oli 
yhteensä 95 henkilöä. Kesäkuussa käytiin Porin seudun pai-
kallisosaston vieraina Noormarkun Sahirannassa.

Ryhmä kokoontui Raumalla viisi kertaa. Osallistujia oli yht. 
92 henkilöä. Toukokuussa tehtiin tutustumisretki Pahkapara-
tiisiin Huittisiin, osallistujia oli 45 henkilöä. Toukokuussa tehtiin 
myös ryhmien yhteinen virkistysmatka Kankaanpään kuntou-
tuskeskukseen. Ohjelmassa oli mm. ohjattua ryhmäliikuntaa 
ja ruokailu. Osallistujia Raumalta 21 ja Porista 9 henkilöä.   

Lapsisyöpäpotilaiden 
vanhempainkerho Syöpykät
Syöpykät toimi aktiivisesti ja järjesti vanhemmille ja lapsille 
virkistystoimintaa mm. keilausta, elokuvia, tivolia, teatteria, 
ostosmatkoja ja uintia. Useimmat tapahtumista järjestettiin 
niin, että myös infektioriskissä olevat lapset pääsivät mukaan 
tapahtumiin. 
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Helmikuussa oli Kansainvälinen Lasten syövän päivä. Liiga-
joukkueet Porissa Ässät ja Raumalla Lukko osallistuivat ta-
pahtumaan peleissään. Aloituskiekon pudotti molempien 
joukkueiden peleissä joku syöpälapsista. Pelin tauolla ja alus-
sa kerättiin myös lipaskeräystä. Lipaskeräys järjestettiin myös 
Porin Mikkolan Prismassa. Satakunnan ammattikorkeakoulun 
opiskelijat osallistuivat aktiivisesti keräämiseen keräten sa-
malla vapaaehtoistyön tunteja itselleen. Elokuussa musiikki 
tapahtumaan Porispereen osallistui 21 perhettä eli 37 aikuis-
ta ja 45 lasta. Sylvan kevätpäivät olivat toukokuussa Härmän 
kylpylässä ja sinne osallistuttiin 4 perheen voimin.

Lasten teatterikerho Contakti teatterin kanssa jatkui. 
Lapset valmistelivat myös esityksen.

Lapsen puolesta -rahasto
Lapsen puolesta -rahastosta maksettiin lapsisyöpäperhei-
den vanhempainkerhon Syöpykät avustuksia ja hoitopäivä-
maksuja 13.200 (9.045) euroa. Virkistystoimintaa maksettiin 
14.451,91 (11.018,35) euroa. 

Säännöllisesti kokoontuvat 
maakunnalliset vertaistuki-
ryhmät 
Huittisissa miesten avoin keskusteluryhmä kokoontui yh-
deksän kertaa, osallistujia oli yhteensä 81 miestä. Ryhmää 
ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Harjavallassa miesten avoin keskusteluryhmä kokoontui 
yhdeksän kertaa, osallistujia oli yhteensä 90 miestä. Ryhmää 
ohjasi tukihenkilö Antti Haukkaniemi.

Eurassa miesten avoin keskusteluryhmä kokoontui yhdek-
sän kertaa, osallistujia oli yhteensä 135 miestä.  Ryhmää oh-
jasi tukihenkilö Erkki Jalava.

Huittisissa naisten avoin keskusteluryhmä kokoontui yh-
deksän kertaa, osallistujia oli yhteensä 117 naista. Ryhmää 
ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Eurassa naisten avoin keskusteluryhmä kokoontui yhdek-
sän kertaa, osallistujia oli yhteensä 135 naista.  Ryhmää ohja-
si syöpäsairaanhoitaja Päivi Riekkinen. 

Kankaanpäässä naisten ja miesten yhteinen avoin kes-
kusteluryhmä kokoontui  yhdeksän kertaa, osallistujia oli yh-
teensä 180.  Ryhmää ohjasi tukihenkilö Annikki Jussila.

Posliininmaalaajat kokoontuivat 27 kertaa tiistaisin Porissa 
Yrjönkatu 2. Osallistujia oli n. 9 henkilöä/kerta. Ryhmän ohjaa-
jana oli Satu Airaksinen. Kevät- ja syyskauden päättyessä jär-
jestettiin näyttelyt tehdyistä töistä yhdistyksen tiloissa Porissa.

Maijan neulekahvila kokoontui kaksi kertaa kuukaudessa 
yhteensä 16 kertaa torstaisin Porissa Yrjönkatu 2. Osallistujia 
oli 112. Ryhmän ohjaajana oli tukihenkilö Maija Mahlamäki.

Kädentaitoryhmä Luovat Kädet – Vireä Mieli kokoontui 
10 kertaa Porissa Yrjönkatu 2. Kesäkuun kokoontuminen oli 
Noormarkun Sahirannassa.  Osallistujia oli noin 18 henkilöä/
kerta. Ryhmän ohjaajana oli viriketoiminnanohjaaja, artesaani 
Jaana Uurainen.  

Syöpäpotilaiden ohjattu vesijumppa järjestettiin naisille Po-
rissa Länsi-Suomen Diakonialaitoksen tiloissa kerran viikossa. 
Rauman, Kankaanpään, Huittisten ja Harjavallan uimahalleis-
sa järjestettiin naisille ja miehille vesijumppa kerran viikossa.

Terveyden edistäminen
Maailman Tupakaton Päivä toukokuussa Harjavallassa/ 
syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Kutsunnoissa syksyllä Porissa, Kankaanpäässä, Merikarvial-
la, Raumalla, Ulvilassa ja Säkylässä Tupakka ja Nuuska -info, 
osallistujia oli 1 157 nuorta miestä/ syöpäsairaanhoitaja Eija 
Elo.

HPV-rokotetiedotus tilaisuus  syyskuussa Porissa 5 – 6 
luokkalaisten (11 – 12 v) tyttöjen huoltajille. Luennoitsijoina 
olivat Hanna Nohynek, LT, ylilääkäri Terveysturvallisuusosasto, 
THL, Sinikka Oksa, LT, naistentautien ja synnytysten erikois-
lääkäri SatKs. ja Asta Koskinen, kokemusasiantuntija, SatSy, 
Tilaisuuden järjestivät yhdistyksen sairaanhoitajat osana täy-
dennyskoulutustaan.  Koulutukseen ja tilaisuuden järjestämi-
seen osallistuivat Eija Elo, Päivi Horppu ja Päivi Riekkinen. 

Huittisten senioriklubilaiset luento syövästä lokakuussa/Eija 
Elo, osallistujia 25.

Avoimet 
yleisötilaisuudet 2017
Tammikuu:
Liivi- ja proteesi-ilta / Säkylä, osallistujia 8.

Maaliskuu:
Kilpirauhassyövän leikkaushoito kirurgi Eeva-Liisa Sävelä / 
Pori, yhteistyössä Satakunnan kilpirauhasyhdistyksen kans-
sa, osallistujia 40.

Huhtikuu:
Liivi- ja proteesi-ilta / Huittinen, osallistujia 8.

Syyskuu:
Syövän ehkäisy ylilääkäri Liisa Pylkkänen ja Syövän periytyvyys 
perinnöllisyyslääkäri LT Minna Pöyhönen / Pori, osallistujia 49.

Lokakuu:
Gynekologiset syövät ja niiden hoito gynekologi Sinikka Oksa 
/ Huittinen, osallistujia 50.

Roosa nauha tilaisuuksia/ Pori ja Rauma.
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Tiedotus
Jäsenille lähetettiin neljä Syöpä Cancer -lehteä jäsenetuutena. 
Lehti lähetettiin n. 6 700 jäsenelle. 

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

Yhdistyksellä oli kotisivut osoitteessa: www.satakunnansyo-
payhdistys.fi.  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, lahjoitus- ja  keräysvaroilla sekä avustuksilla.

Lahjoitukset yhdistyksen toimintaan
Mm. syntymäpäivärahoja 2.368 euroa, JM Laine Consulting 
Oy 375,05 euroa, Lions Club Kankaanpään vertaistukiryh-
mien toimintaan Kankaanpäässä 500 euroa, lahjoitus Porin 
seudun paikallisosaston toimintaan 1.120 euroa, syntymäpäi-
värahat Rauman seudun paikallisosaston toimintaan 1.740 
euroa, NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) 5.000 
euroa tunnustuspalkinto Satakunnan Syöpäyhdistyksen ryh-
mätaideterapiatyöhön.

Kuukausilahjoittajia on ollut 3. Lahjoituksia Lapsen puolesta 
–rahastoon mm: Satakunnan Osuuskauppa/Ravintolamaail-
ma, Prisma Mikkola 350 euroa, Eurajoen Säästöpankki Puu-
villa 4.000 euroa, FBT Karhut United ry Hulkon muisto-ottelu 
3.915 euroa, Pillijuristit 94 ry erotuomaripalkkio Karhut Koo-
Vee 110 euroa, Jyvävakku ky 314,50 euroa. Porin kapaloseu-
ra 1.000 euroa, Pitopassarit ry 2.000 euroa, Porin LVI-Säätö 
Oy 1.000 euroa.

Saimme myös paljon pienempiä lahjoituksia.

Testamenttilahjoituksia yhdistykselle tuli kaksi, tuotot yhteen-
sä 98.949,14 euroa.

Toinen lahjoituksista oli osoitettu Huittisten Seudun paikallis-
osaston toimintaan.

Kiitämme lämpimästi kaikkia 
lahjoittajia tuesta ja luottamuksesta!

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, Solid House kiin-
teistövälitykselle 195 m² sekä psykoterapiakeskus Vialle 133 
m².

Porissa yhdistyksellä on viisi 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 
Kuninkaankartano 35 m², ja As. Oy Kaurahovi 77 m². Asunnot 
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.

Yhdistyksen varat, joilla on haluttu turvata tulevaisuutta, on 
annettu Länsi-Suomen Osuuspankin sijoitusasiantuntijan hoi-
toon.
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Kirpputorikauppa ja kahvila
Kirpputorikauppa Fiinitorilla Porissa myytiin lahjoituksena saa-
tua tavaraa. Työnjohtajana toimi Raija Kalliokorpi ja työntekijöi-
den palkkaukseen saatiin työvoimahallinnon tukea 11.966,44 
(8.890,21) euroa. Tuotot olivat 57.224,12 (57.974,25) euroa. 
Kirpputorin tulos oli 13.225,49 (14.465,64) euroa. Kirpputo-
rilla työskenteli useita työkokeilussa olevia työntekijöitä sekä 
vapaaehtoisia. 

Kahvila Kupponen toimi Harjavallan terveyskeskuksessa. 
Kahvilatoiminta on ainoa liiketoiminnan muoto yhdistyksen 
toiminnassa. Työntekijöiden palkkaukseen saatiin työvoima-
hallinnon tukea 17.369,54 (23.916,69) euroa. Tuotot olivat 
27.132,29 (38.385,89) euroa, tulos oli 6.577,59 (4.261,64) 
euroa. Joulukuussa kahvilassa aloitti oppisopimuksella Niina 
Karvonen Nakkilasta. 

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.

Paikallisosastot ovat pitäneet omat vuosikokoukset ja teh-
neet omat toimintakertomukset. Tilinpäätökset on yhdistetty 
Syöpäyhdistyksen 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
Satakunnan Syöpäyhdistyksen neuvonnan palvelupakettiin 
on liitetty moniammatillinen työskentelytapa. Se on vaatinut 
ajattelun muutoksen ja aidon yhteistyön tekemisen potilaan 
hyväksi. Uudessa ajattelussa kuntoutuminen mielletään alka-
vaksi siitä päivästä kun asiakkaasta tulee potilas ja hän saa 
syöpädiagnoosin. Aikaa jonka potilas odottaa hoitojen alkua, 
hän voi tässä uudessa ajattelussa käyttää kuntoutumiseen. 
Hänen paranemisprosessinsa alkaa jo ennen kuin hoidot ovat 
alkaneet. Hän vahvistaa omaa jaksamistansa tiedon, taiteen, 
liikunnan, kulttuurin ja hyvän ravinnon avulla. Näihin kaikkiin 
toimintoihin yhdistys voi tarjota apua. Siksi potilas täytyisi aina 
ohjata oman maakunnallisen syöpäyhdistyksen tuen piiriin. 

Kiitos teille kaikille jotka olette mahdollis-
taneet toimintamme ja olleet ohjaamassa 

potilaita yhdistyksen tuen piiriin! 

Kiitos hallitukselle, tukihenkilöille, henkilö- 
kunnalle ja vapaaehtoisille toimintaamme 

tehdyistä tunneista ja voimavaroista!
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TaseTuloslaskelma

 1.1.2017 1.1.2016
Rahayksikkö EURO  - 31.12.2017  - 31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot 264558,10 223382,85
Varsinaisen toiminnan kulut
 Henkilöstökulut  -369042,36 -381984,49
 Poistot -2354,09 -3137,93
 Muut kulut -316490,81 -300770,03
Varsinaisen toiminnan  -687887,26 -685892,45
kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan -423329,16 -462509,60
tuotto-/kulujäämä

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot 361200,47  528080,92
Varainhankinnan kulut -87546,91 -113561,61
Varainhankinnan 273653,56  414519,31
tuotto/kulujäämä

LIIKETOIMINTA
 Liikevaihto 8455,77 14146,29
 Liiketoiminnan muut tuotot 18676,52 24234,63
 Materiaalit ja muut palvelut
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana -3360,10 -5500,78
   Varastojen muutos -31,29 -21,71
 Materiaalit ja palvelut -3391,39 -5522,49
 Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot -14128,44 -23241,78
  Eläkekulut -2585,49 -4417,99
  Muut henkilösivukulut -362,56 -861,34
 Henkilöstökulut -17076,49 -28521,11

 Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 -0,65
 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 -0,65
 Liiketoiminnan muut kulut -84,12 -98,32
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00  4,97
Verot -2,70 0,00
LIIKETOIMINTA 6577,59 4243,32
SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 145699,17 159589,97
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -59860,30 -103211,26
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 85838,87 56378,71
tuotto-/kulujäämä

TILIKAUDEN TULOS -57259,14 12631,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -57259,14 12631,74

Rahayksikkö EURO 31.12.2017 31.12.2016

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
 Maa- ja vesialueet 9400,38 9400,38
 Rakennukset ja rakennelmat 30225,51 30225,51
 Koneet ja kalusto 7062,28 9416,37
 Muut aineelliset hyödykkeet 1210,00 1210,00
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 47898,17 50252,26
Sijoitukset
 Käyttöomaisuussijoitukset 1210973,90 1210973,90
 Sijoitusomaisuus 556815,68 564815,68
 Sijoitukset yhteensä 1767789,58 1775789,58
 Pysyvät vastaavat yhteensä 1815687,75 1826041,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Valmiit tuotteet/Tavarat 17697,96 19949,51
 Vaihto-omaisuus yhteensä 17697,96 19949,51
Saamiset
Lyhytaikaiset
 Myyntisaamiset 34,00 34,00
 Muut saamiset 0,00 2,99
 Siirtosaamiset 27061,80 28727,32
 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 27095,80 28764,31
Rahoitusarvopaperit
 Muut osakkeet ja osuudet 50000,00 0,00
 Muut arvopaperit 384073,79 335047,68
 Rahoitusarvopaperit yhteensä 434073,79 335047,68
Rahat ja pankkisaamiset 222332,72 366125,39
 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 701200,27 749886,89
Vastaavaa yhteensä 2516888,02 2575928,73
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot 96383,19 100732,95
Toimintapääoma 2350273,87 2337683,28
(ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -57259,14 12631,74
Oma pääoma yhteensä 2389397,92 2451047,97
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
 Ostovelat 3941,03 7092,57
 Muut velat 7528,85 7149,90
 Siirtovelat 116020,22 110638,29
 Lyhytaikaiset velat yhteensä 127490,10 124880,76
 Vieras pääoma yhteensä 127490,10 124880,76
Vastattavaa yhteensä 2516888,02 2575928,73
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