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1. JOHDANTO 

Vuosi 2017 oli Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen 52. toimintavuosi. Vuoden aikana yhdistyksessä 

keskityttiin hyvään asiakastyöhön kaikilla toiminnan tasoilla. 

  

Hallitus jatkoi aktiivista toimintaa erityisesti tasapainottaen yhdistyksen taloutta ja kehittäen 

henkilökunnan työhyvinvointia. Toiminnanjohtaja vaihtui syksyllä ja sen myötä loppuvuosi 

keskityttiin pääosin perustyöhön. Uusi toiminnanjohtaja tutustui syksyn aikana henkilökunnan 

työhön ja sai selkeän kuvan ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Hän tutustui myös 

paikallisosastojen toimintaan luoden pohjaa sille kiinteälle yhteistyölle, joka on erityisen 

tärkeää yhdistyksen toiminnalle. Yhdistyksen strategia vuosille 2017 – 2020 ja uusi 

johtosääntö, joka oli tullut voimaan 1.12.2016 antavat hyvän perustan yhdistyksen toiminnan 

jatkokehittämiselle.  

 

Hallituksen pitkäaikainen jäsen ja viimeisten vuosien puheenjohtaja Ilkka Talvitie jätti 

tehtävänsä vuoden vaihteessa. Hänen blogikirjoituksesta kantavana ajatuksena: ”Tiedän, että 

syöpää sairastavien tukeminen on ollut työntekijöillemme sydämen asia. Tähän kiteytyy 

samalla yhdistyksemme tarkoitus ja toiminnan laatu ja se kantaa meitä jatkossakin.” 
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2. VISIO JA ARVOT 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys (myöhemmin Essy) on kansanterveysjärjestö, jonka tarkoituksena 

on ehkäistä syöpää sekä tukea ja kuntouttaa syöpäpotilaita ja heidän läheisiään. 

 

Visiomme on olla tunnettu ja vahva 

alueellinen syöpäyhdistys, jonka toiminnan 

keskiössä on ennen kaikkea syöpäpotilas. 

Huolehdimme siitä, että jokainen voi saada 

tarvitessaan tietoa, tukea ja neuvontaa 

kohdatessaan syövän. Olemme myös näkyvä 

vaikuttaja terveyden edistämisessä Etelä-

Suomen alueella. 

 

Syöpäjärjestöjen yhteiset arvot ovat 

• tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, 

• saavutettavuus, 

• luotettavuus ja 

• yhteisöllisyys. 

 

   Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen  

   kärkihankkeet vuosille 2017 -2020 ovat 

• syöpään sairastuneiden tukeminen  

• terveyden edistäminen  

• hyvinvoiva yhteisö  

• talouden vahvistaminen 
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3. HALLINTO 

Varsinainen- 

kokous 

 

 

 

Edustajisto 

 

 

 

 

Hallitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työvaliokunta 

 

 

 

 

Työhyvinvointi- 

ryhmä 

 

Toiminnan- 

johtaja 

 

 

Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 14. joulukuuta 2016, jossa valittiin 

erovuoroisten jäsenten tilalle uudet edustajat edustajistoon toimikaudeksi 

2017 -2019 sekä edustajiston puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi valittiin 

Ritva Ahonen. 

 

Yhdistyksen korkein päätösvalta on sen edustajistolla. Siihen kuuluu 

puheenjohtajan lisäksi 27 jäsentä, joista vuosittain on erovuorossa 

kolmannes. Edustajiston sääntömääräiset kokoukset pidettiin 8. toukokuuta 

2017 ja 12. joulukuuta 2017. 

 

Hallituksen tehtävä on toteuttaa ja valvoa yhdistyksen vuosikokouksen 

päätöksiä. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Huolellinen 

asioiden hoitaminen sisältää sekä organisointi- että valvontavelvollisuuden. 

Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2017 

puheenjohtajana toimi Ilkka Talvitie ja varapuheenjohtajana Annikki 

Thodén.  

Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen strateginen johtaminen. Hallitus 

johtaa ja valvoo yhdistyksen yleistä toimintaa ja taloutta lain ja sääntöjen 

sekä yhdistyksen ja edustajiston kokousten päätösten mukaisesti. Hallitus 

vastaa yhdessä toimihenkilöiden kanssa myös yhdistyksen toiminnan 

kehittämisestä. Hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2017 aikana. 

Hallituksen alaisuudessa toimi vuoden aikana työvaliokunta ja 

työhyvinvointiryhmä.  

 

Hallituksen asettaman työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Talvitie 

ja jäseninä Annikki Thodén ja Tom Wiklund sekä taloudellisena 

asiantuntijana Jussi Seppälä sekä sihteerinä toiminnanjohtaja Sirpa 

Hietaranta. Työvaliokunta kokoontui vuoden 2017 aikana kaksi kertaa. 

 

Hyvinvointiryhmään kuuluivat Päivi Korpivaara, Helena Mussalo-Rauhamaa, 

Marjo Niinisalo. 

 

Toiminnanjohtaja vastasi yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta. Hän johti 

ja kehitti yhdistyksen toimintaa ja taloutta yhdistyksen kokouksen 

hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä yhdistyksen 

hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä toimi  
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Tilintarkastus 

 

hallituksen valvonnan alaisena. Hän vastasi päätösten täytäntöönpanosta 

hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan sekä asioiden valmistelusta ja 

esittelystä päättäville elimille. Sirpa Hietaranta toimi toiminnanjohtajana 

11.8. asti ja 1.9.2017 aloitti toiminnanjohtajana Inge-Brit Barkholt. 

 

Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat KTM, KHT Tuire Mannila ja KHT Helena 

Sinisalo sekä varalla BDO Oy yhteisö. 
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4. EDUSTUKSET 

4.1. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 

Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnassa toimi varsinaisena jäsenenä kaupunginsihteeri 

Annikki Thodén ja varajäsenenä toimistopalvelupäällikkö Päivi Korpivaara. 

 

4.2. Terho-säätiön hallintoneuvosto 

Terho-säätiön hallintoneuvostossa toimivat valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg, lääketieteen 

tohtori Eero Akaan-Penttilä ja kansanedustaja Osmo Soininvaara. 

 

4.3. Terho-säätiön hallitus 

Lääkintöneuvos Ilkka Talvitie, ekonomi Leo Saksala ja osastoylilääkäri Marjut Leidenius toimivat 

Terho-säätiön hallituksessa. 

4.4. Suomen Syöpäyhdistyksen vaalivaliokunta 

Vaalivaliokunnassa oli Essy:n edustajana ylilääkäri Helena Mussalo-Rauhamaa, 

(vaalivaliokunnan puheenjohtaja). 
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5. HENKILÖSTÖ 

5.1. Henkilökunta  

Yhdistyksellä oli vakituisessa työsuhteessa toiminnanjohtajan lisäksi kaksi kokopäivätoimista 

neuvontahoitajaa ja yksi puolipäivätoiminen neuvontahoitaja. Yksi kuntoutusohjaaja toimi 

kokopäiväisenä 31.7.2017 asti ja 1.8 alkaen toimi kaksi kuntoutusohjaajaa, jotka molemmat 

työskentelivät 50 %:n työajalla. Lisäksi yhdistyksellä on kaksi toimistosihteeriä, joista toinen 

työskentelee kokopäivätoimessa ja toinen 60 %:n työajalla. Yksi suunnittelija oli 

määräaikaisessa työsuhteessa 31.7.2017 asti. 

Palkanlaskenta ja kirjanpito, osa kuntoutustoiminnasta ja siivous ostettiin ulkopuolisilta 

palvelujen tuottajilta. 

 

5.2. Henkilökunnan koulutus 

Henkilökunta osallistui Syöpäjärjestöjen järjestämiin koulutuksiin, kuten 

syöpäsairaanhoitajapäivät, kuntoutusseminaari. Lisäksi yksi neuvontahoitaja osallistui Suomen 

Syöpäpotilaat ry:n järjestämiin Syöpäsairaanhoitajapäiviin. Yksi neuvontahoitaja osallistui 

Fiocan järjestämään 2 päiväiseen Palliatiivisen hoitotyön koulutukseen. Yksi neuvontahoitaja 

suoritti Suomen Syöpäyhdistyksen yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa 

yhteistyössä toteutetun ”Terveyden edistäminen syövän ehkäisyssä” koulutuksen, jonka 

laajuus oli 5 opintopistettä. 

Syöpätautien klinikan toimipisteessä työskentelevä neuvontahoitaja osallistui 

mahdollisuuksien mukaan Syöpätautien klinikan tai HUS:n sisäisiin syöpäaihetta käsitteleviin 

luentoihin Syöpäklinikalla. 

Toimistosihteerit osallistuivat Syöpäjärjestöjen järjestämiin toimistohenkilökunnan päiviin 

Jyväskylässä. 

Lisäksi järjestettiin työyhteisön kehittämis- ja koulutuspäiviä.  

 

5.3. Henkilökunnan työhyvinvointi 

Henkilökunnan työssäjaksamista tuettiin keväällä järjestetyllä yhteisellä virkistyspäivällä 

Pajulahden Urheiluopistossa, Nastolassa. Henkilökunnalla on ollut myös mahdollisuus saada 

maksuttomia liikuntaseteleitä. 

Henkilökunnalla on käytössään lakisääteinen työterveyshuolto Mehiläinen Oy:ssä, sekä 

sopimuksen mukaisia sairaanhoitopalveluja. 

Osalla työntekijöistä on ollut ryhmätyönohjausta sekä yksilötyönohjausta vuoden aikana. 
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Syksyllä uuden toiminnanjohtajan aloittaessa, hän kävi kaikkien työntekijöiden kanssa 

henkilökohtaisen tutustumiskeskustelun, jossa kartoitettiin sen hetkinen työnkuva ja muita 

työhön ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja. 
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6. JÄSENET JA JÄSENETUUDET 

Toimintavuoden lopussa yhdistyksessä oli jäseniä 13 854, joista ainaisjäseniä 871. 

Jäsenmäärästä 745 oli ruotsinkielisiä jäseniä. Toimintavuotena yhdistykseen liittyi 612 uutta 

jäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin kuolleet, eronneet ja jäsenmaksua maksamattomat 

jäsenet. Yhteensä poistettiin 1118 jäsentä. Jäsenmaksu oli 25 €. Ainaisjäsenet eivät maksa 

jäsenmaksua. 

 

Jäsenetuna jäsenet saivat Syöpäjärjestöjen toimittaman Syöpä – Cancer -lehden, joka vuonna 

2017 ilmestyi neljä kertaa. Lehden ruotsinkielinen liite lähetettiin ruotsinkielisille jäsenille. 

 

Hoitovuorokausikorvauksia maksettiin vuoden aikana 42 henkilölle yhteensä 836 

vuorokaudelta. Jäsenellä on jäsenetuna oikeus anoa vuoden jäsenyyden jälkeen kahden euron 

hoitovuorokausikorvausta, mikäli joutuu syöpätaudin takia sairaalan osastohoitoon. Korvausta 

maksetaan korkeintaan 90 hoitovuorokaudelta. 38:lle syöpään sairastuneen alle 18-vuotiaan 

lapsen perheelle maksettiin alkuavustusta, joka on 170 €.  
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7. AMMATILLINEN TOIMINTA 

Yhdistyksen toimitiloina ovat Helsingissä Liisankadun toimisto ja Hyks Syöpätautien klinikan 

työtila, Lahdessa Hämeenkadun -, Hämeenlinnassa Palokunnankadun - ja Riihimäellä 

Temppelikadun toimistot. Neuvontahoitajat käyvät Hämeenlinnan ja Riihimäen toimistoissa 

kaksi kertaa kuukaudessa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän keskussairaalassa 

kuntoutusohjaajat toimivat syöpään sairastuneiden parissa koko sairaalassa. 

Neuvontahoitajien ja kuntoutusohjaajien keskeisenä tehtävänä on antaa syöpään sairastuneille 

ja heidän omaisilleen neuvontaa (tietoa, tukea sekä toivoa) ja palveluohjausta. Ammatillinen 

toiminta kokonaisuudessaan pitää sisällään neuvonnan ja palveluohjauksen, kurssi- ja 

ryhmätoiminnan sekä terveyden edistämisen. 

 

 
Kuvio 1. Arvio ammatillisen työn prosentuaalisesta jakautumisesta 

 

7.1. Kurssi- ja ryhmätoiminta 

7.1.1. Avokuntoutuskurssit STEA rahoituksella 

Yhdistys oli anonut ensimmäisen kerran vuodelle 2017 STEA (Sosiaali- ja terveysministeriön 

hallinnoima sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtionavustusjärjestelmä) avusteisten kurssien 

järjestämistä. Rahoitusta saatiin neljään kurssiin. Omavastuuosuus kursseissa oli 10 % kurssin 

kuluista. Helsingissä toteutettiin sekä ”Voimavaroja arkeen” että ”Syöpä ruuhkavuosina” 

kurssit ja Syöpäpotilaiden puolisoille suunnattu ryhmä yhteistyössä Suomen 

Mielenterveysseuran kanssa. Lahdessa toteutettiin kurssi Kehonhuollon aakkoset.  

Kursseille osallistui yhteensä 36 potilasta tai läheistä. Kokoontumiskertoja oli yhteensä 29. 

Kokoontumiskerta kesti keskimäärin kaksi tuntia. 

 

 

45 %

35 %

20 % Neuvontatyö

Kurssi- ja
ryhmätoiminta

Terveydenedistäminen
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      kokoontumis- 

  potilaita läheisiä kertoja 

Ryhmä syöpäpotilaiden puolisoille   6 10 

Voimavaroja arkeen 11   6 

"Syöpä ruuhkavuosina" 5   6 

Kehonhuollon aakkoset 14   7 

                                                    
Yhteensä: 30 6 29 

    Taulukko 1. STEA kurssit 2017 

 

7.1.2. Muut avokuntoutuskurssit ja ryhmät 

Helsingissä Liisankadulla järjestettiin:  

o aivokasvainpotilaiden ja heidän läheistensä avoin keskusteluryhmä. 

o keuhkosyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä avoin keskusteluryhmä. 

o DIAK ammattikorkeakoulun sairaanhoidon opiskelijoiden ohjaamana levinnyttä syöpää 

sairastaville suljetun ryhmän. Neuvontahoitaja toimi opiskelijoiden ohjaajana. 

o kroonista, pitkäaikaista syöpää sairastaville aloitettiin avoin keskusteluryhmä syksyllä 

uutena toimintana.  

o ensitiedon kurssit rintasyöpäpotilaille sekä kaikille syöpäpotilaille läheisineen. 

Hyks Syöpätautien klinikan tiloissa järjestettiin: 

o vuonna 2016 alkanut Levinnyttä syöpää sairastavien ryhmälle vielä kaksi tapaamiskertaa 

vuoden 2017 puolella. 

o hoidossa käyville potilaille suunnattu viiden kerran suljettu keskusteluryhmä syksyllä. 

o läheisille suunnattu viiden kerran suljettu keskusteluryhmä syksyllä. 

o NET-potilaiden avoin ryhmä sekä Syöpätautien klinikalla että Liisankadun toimistolla.  

Lahden toimitiloissa järjestettiin: 

o uusille rintasyöpäpotilaille kaksi erillistä ensitietokurssia ja yksi kurssi pitkään ja toistuvasti 

syöpähoitoja saaneille potilaille. 

o neuvontahoitajan vetämänä miesten- ja naistenillat. Teemoina olivat mm. erilaiset terveys 

asiat, hyvinvointi, liikunta, rentoutuminen. 

Riihimäen toimitiloissa järjestettiin: 

o kaikille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen kaksi erillistä ensitietokurssia ja ensitietotunnit 

uusille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen. 

 

Lisäksi järjestettiin Vantaalla yhteistyössä Hämeenkylän seurakunnan kanssa 

syksyllä 2017 ”Muutoksesta minuksi” kurssi. Markkinointia ja tiedotusta tehtiin Essy:n kautta. 

Kurssiin osallistui kymmenen syöpään sairastunutta ja kokoontumiskertoja oli 8. Vetäjinä  
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toimivat Katja Hyry ja Annukka Mikkola. Kurssilla käytettiin taideterapian keinoja, 

kerronnallista ja kirjoittavaa työtapaa. 

 

    kokoontumis- osallistujat   

    kertoja yhteensä   

Liisankatu:         

Aivokasvainpotilaiden ja heidän läheistensä ryhmä 5 51 avoin ryhmä 

Keuhkosyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä ryhmä 7 67 avoin ryhmä 

Levinnyttä syöpää sairastavien ryhmä 6 6 
suljettu 
ryhmä 

Kroonista, pitkäaikaista syöpää sairastavien ryhmä 3 16 avoin ryhmä 

Voimauttavan kirjoittamisen ryhmä   8 6 
suljettu 
ryhmä 

Ensitietokurssi: Rintasyöpä   2 26 kaksi kurssia 

Ensitietokurssi: Muuta syöpää sairastavat ja heidän 
läheiset 1 10 yksi kurssia 

  Yhteensä: 32 182   

Hyks Syöpätautien klinikka:         

Keskusteluryhmä levinnyttä syöpää sairastaville 2 8 
suljettu 
ryhmä 

Hoidossa käyvät potilaat keskusteluryhmä 5 4 
suljettu 
ryhmä 

Läheisten keskusteluryhmä   5 6 
suljettu 
ryhmä 

NET-potilaiden keskusteluryhmä   5 60 avoin ryhmä 

  Yhteensä: 17 78   

Lahden toimipiste:         

Ensitietokurssi: Uudet rintasyöpäpotilaat 2 24 2 kurssia 

Ensitietokurssi: Pitkään ja toistuvasti syöpähoitoja        

saavat potilaat   2 12 2 kurssia 

Miesten illat   9 117 avoin ryhmä 

Naisten illat   9 162 avoin ryhmä 

  Yhteensä: 22 315   

Riihimäen toimipiste:         

Ensitietokurssi: Kaikki syöpäpotilaat   2 26 2 kurssia 

ja heidän omaiset         

Ensitietotunnit: Uudet syöpäpotilaat 1 13   

ja heidän omaiset         

  Yhteensä: 3 39   

                                                                Kaikki yhteensä: 74 614   

Taulukko 2. Avokuntoutuskurssit 
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7.2. Neuvonta ja palveluohjaus  

Neuvontahoitajien työ sisälsi yksilöllistä asiakastyötä omilla vastaanotoilla ryhmien ja kurssien 

suunnittelun ja vetämisen lisäksi. He antoivat syöpään liittyvää tietoa, tukea ja neuvontaa, 

keskusteluapua kaikkeen siihen, mikä liittyy syöpään sairastumiseen ja sairauden kanssa 

jaksamiseen. Neuvontahoitajat toteuttivat myös palveluohjausta, missä kartoitettiin mitä 

apuja potilaat tai omaiset tarvitsivat. Lisäksi potilaat ja omaiset ottivat yhteyttä puhelimitse tai 

sähköpostitse. Valtakunnallisen neuvontapalvelun kautta välittyi myös potilaiden ja omaisten 

yhteydenottopyyntöjä neuvontahoitajalle. 

 

Neuvontahoitajien asiakaskontaktit Liisankatu Syöpäklinikka H-linna Lahti 

Asiakastapaamiset 141 441 45 480 

Proteeseihin liittyvät käynnit       435 

Valtakunnallisesta puhelimesta 
yhteydenotot 259       

                                                                                              Asiakastapaamiset yhteensä: 1542 

       Taulukko 3. Neuvontahoitajien asiakastapaamiset 

 

7.3. Kuntoutusohjaus 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa toimi yksi kuntoutusohjaaja 31.7.2017 asti ja tämän jälkeen 

kaksi 50 % työsuhteessa olevaa kuntoutusohjaajaa. Kuntoutusohjaajan työhön kuului potilaan 

ohjaus, neuvonta sairauden kanssa selviytymisestä, kuntoutus- ja sosiaalipalveluihin 

ohjaaminen, kokonaisarvioiden tekeminen potilaan tilanteesta ja avun antaminen erilaisten 

tukien anomisessa. Työhön kuuluivat myös kotikäynnit ja niihin liittyen erilaisten lausuntojen 

tekeminen selviytymisen edistämiseksi, apuvälineiden ja tukien saamiseksi.  

Kuntoutusohjaajilla oli vuoden aikana 1072 asiakastapaamista, kun vuonna 2016 oli 843. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä osti tämän kuntoutusohjaaja palvelun Essy:ltä. 

 

7.4. Tapahtumat 

Vuoden aikana järjestettiin useita luentoja ja tapahtumia. Helmikuussa Hämeenlinnassa 

syöpätautien erikoislääkäri Petri Nokisalmi luennoi aiheesta ”Mitä uutta syövän hoidossa? 

”Epäilyttävät ihomuutokset -onko aihetta huoleen?” aiheesta puhui erikoislääkäri Ian Barner-

Rasmussen Kampin palvelutalon juhlasalissa huhtikuussa. Syyskuussa ravitsemusterapeutti 

Reijo Laatikainen puhui Kampissa aiheesta ”Syöpä ja ruokavalio.” Colores ry:n kanssa 

järjestettiin syyskuussa yhteinen tilaisuus Kampissa syövän periytyvyydestä. Tilaisuudessa 

puhuivat ylilääkäri Liisa Pylkkänen sekä osastonylilääkäri Minna Pöyhönen. 
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Roosa Nauha -kampanjan yhteydessä Liisankadulla järjestettiin yhteistyössä DIAK 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa kaksi tapahtumaa rintasyöpään sairastuneille 

naisille: Pink power ja pink wellness power tapahtumat. 

 

Pink power tapahtuma oli suunnattu yli 45 -vuotiaille rintasyöpään sairastuneille naisille ja Pink 

wellness power -tapahtuma puolestaan alle 45 vuotiaille. Tapahtumiin osallistui yhteensä 21 

naista ja niistä saatu palaute oli erittäin myönteistä. 

 

Roosa Nauha -tapahtuma toteutettiin Meilahden henkilöstöravintola Raviolin edessä ja 

Syöpätautien klinikan aulassa lokakuussa. Tapahtumassa myytiin Roosanauhoja ja esiteltiin 

Essy:n tomintaa. Lisäksi Roosa Nauha luento pidettiin Kauniaisten Marttojen jäsenillassa 

lokakuussa. Lahdessa järjestettiin Päijät-Hämeen keskussairaalan aulassa Roosa Nauha  

-tapahtuma, jossa esiteltiin Essy:n toimintaa sekä annettiin mm. ohjeistusta rintojen 

omatarkkailuun. 

 

Perheille, joissa vanhempi oli sairastanut tai sairasti syöpää, järjestettiin Perhepäivä 

Liikuntakeskus Pajulahdessa (Lahti). Perheissä oli kouluikäisiä tai alle kouluikäisiä lapsia. 

Päivään osallistui neljä aikuista ja neljä lasta, kolme perhettä joutui perumaan osallistumisen. 

 

Yhdistyksen toimintaa on vuoden aikana käyty esittelemässä Syöpäkeskuksen toimipisteissä 

sekä syksyllä Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikössä yhdessä paikallisosaston 

toimijoiden kanssa. Esittelimme toimintaamme myös Kanta -Hämeen keskussairaalan 

Riihimäen yksikössä. Tapasimme sairaalan yhteistyötahoja, kävimme lääkeyksikössä 

kertomassa tukihenkilötoiminnasta. Järjestimme myös syöpävisan. 

Suurta yleisöä kohtasimme sairaalan pääaulassa. Meilahden pääaulassa toteutettiin Essy:n 

esittely OLKAn teemapäivässä ja samoin toukokuussa Syöpätautien OLKA-pisteessä. 

Meilahdessa järjestettyihin maaliskuun Naistenpäivään ja marraskuun Miestenpäivään 

osallistuttiin Essy:n ständein ja esittelyin. 
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8. Terveyden edistäminen 

Terveyden edistämisen työtä tehdään jokaisessa asiakaskontaktissa, kun keskustellaan 

elämästä syövän kanssa. Samoin kaikilla järjestetyillä kursseilla käydään lävitse 

terveydenedistämisen teemoja sairauden ja sen kanssa elämisen lisäksi. 

 

Uudenmaan alueella terveyden edistämisen tapahtuma ja luentomuotoinen työ on keskitetty 

yhdelle neuvontahoitajalle. Yhteensä "suoraan terveyskasvatukseen" on käytetty noin 25 

työpäivää tapahtumissa ja luennoilla. Tämän lisäksi on suunnittelutyö, jota ei ole vuoden 2017 

aikana seurattu. 

 

Vuoden 2017 aikana neuvontahoitaja vieraili oppilaitoksissa osallistuen hyvinvointitapahtumiin 

ja kannustaen nuoria nikotiinittomuuteen ja savuttomuuteen, sekä terveellisiin elintapoihin. 

Vuoden aikana uusia yhteistyökumppaneita olivat mm. Leppävaaran ja Tapiolan lukiot, 

Metropolia sekä oppilaitos Perho. Entisten yhteistyökumppaneiden, kuten Varian ja Keudan 

kanssa työskentely opiskelijoiden terveyden edistämiseksi jatkui entiseen tapaan.   

Neuvontahoitaja osallistui Helsingin ja Vantaan kutsuntoihin, jossa kohderyhmänä ovat olleet 

kutsuntaikäiset nuoret miehet. Heitä kannustettiin yhteistyössä muiden toimijoiden (kuten 

liikuntavirasto, sekä suun terveydenhuolto) kanssa terveellisiin elämäntapoihin. 

”Valintojen stoorissa” neuvontahoitaja oli myös mukana toimijana. ”Valintojen stoorissa” 

kohderyhmänä olivat kaikki Helsingin kuudesluokkalaiset.  Valintojen stoorissa oppilaiden 

kanssa keskusteltiin mm. alkoholin käyttöön ja tupakointiin liittyvissä teemoissa.  

Savuton verkosto työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Siihen kuuluivat Essy:n 

lisäksi Ehyt ry, Pääkaupunkiseudun Hengitys, Klaari sekä koulujen edustajia. Savuttoman 

verkoston puitteissa koululaisille järjestettiin kilpailu koskien uutta tupakkalakia. Heidän tuli 

tulkita uutta tupakkalakia luovalla tavalla. Kilpailun voittajaksi valikoitui Kruununhaan 

yläasteen oppilaan tupakka-aiheinen räppi. 

Lahdessa järjestettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen keskussairaalan kanssa teemapäivät Ihon 

terveys ja aurinko sekä Miesten syövät. Lisäksi järjestettiin Roosa Nauha -tapahtuma Päijät-

Hämeen keskussairaalan aulassa. Kaikissa tapahtumissa korostui ennaltaehkäisy ja sairauden 

varhaistoteaminen. 
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9. VERTAISTUKITOIMINTA 

Essy:n alueella on noin 40 koulutettua vertaistukihenkilöä. Heille järjestettiin Helsingissä 

työnohjaajan toimesta työohjausta ja Hämeenlinnassa sekä Lahdessa toiminnanohjausta 

neuvontahoitajien toimesta. Vertaistukihenkilöt ovat päivystäneet Lahden toimipisteessä 

maanantaisin ja Riihimäen toimipisteessä 2 x/kk, 22 kertaa. Lahden ja Riihimäen tukihenkilöillä 

oli yhteensä 172 asiakastapaamista ja 92 puhelua. Helsingin ja Hämeenlinnan seudun 

tukihenkilöillä oli yhteensä 816 asiakastapaamista, joista sairaalassa 558. Puheluita oli noin 

500.  

 

Marraskuussa järjestettiin vertaistukihenkilöille yhteinen koulutus- ja tapaamispäivä. 

Luennoitsijana toimi Hannele Arvekari. Koulutukseen osallistui 21 vertaistukihenkilöä. 

 

Helsingissä vertaistukihenkilöt vetivät keskusteluryhmää rintasyöpäpotilaille ja toista ryhmää 

muille syöpäpotilaille.  

Helsingissä vertaistukihenkilöt ovat olleet erittäin aktiivisina mukana OLKA toiminnassa. 

Vertaistukihenkilöt ovat OLKA toiminnan puitteissa tavanneet syöpään sairastuneita ja heidän 

läheisiään Syöpäkeskuksen OLKA pisteessä sekä hematologisilla vuodeosastoilla. Toiminta 

laajeni vuoden aikana Töölön sairaalaan, jossa on tavattu aivokasvainpotilaita. OLKA 

toiminnassa mukana oleville vertaistukihenkilöille on vuoden aikana järjestetty myös omaa 

työnohjausta sekä koulutusta OLKA:n kautta.  

Hyvinkään sairaalan Sopessa vertaistukihenkilöt vetivät keskusteluryhmiä rintasyöpäpotilaille 

ja kaikille syöpäpotilaille.  

Hämeenlinnassa oli vertaistukiryhmät työikäisille ja erikseen eläkeikäisille. Lahdessa uusien 

diagnoosin saaneiden illat olivat vertaistukihenkilöiden vetämiä. Lisäksi toteutettiin 

vertaistukihenkilön vetämänä Läheisten keskusteluryhmä. 
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10. HANKKEET 

10.1. Terveyden edistämisen kehittämishanke 

Essy:n edustaja oli mukana Suomen Syöpäyhdistyksen Terveyden edistämisen 
kehittämishankkeen ohjausryhmässä. Hankeen tavoitteena oli vahvistaa syövän ehkäisyä 
yhteisesti sovitulla tavalla Syöpäjärjestöissä ja osin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Tavoitteisiin kuului myös vahvistaa alueyhdistysten: 

– osaamista (tietoa ja taitoa) 
– toimintatapoja  
– järjestöjen välistä yhteistyötä 
– vaikuttamistyötä 

ja yhtenäistää toimintaa, jotta kaikilla yhdistyksillä olisi kattavasti toimintaa syövän ehkäisyn 

toteuttamiseksi alueillaan. Lisäksi tavoitteena oli innostaa jäsenjärjestöjä tekemään ja 

kokeilemaan erilaista toimintaa.  

 

10.2. Suomi 100 -hanke: Elossa ja osallisena myös työelämässä 

Suomen Syöpäpotilaiden, Etelä-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistysten 

työelämähanke ”Elossa ja osallisena – myös työelämässä!” käynnistyi kesällä 2017 STEA 

rahoituksella, jota hallinnoin Suomen Syöpäpotilaat ry. Hankkeessa aloitti elokuussa 2017 kaksi 

työntekijää: hankekoordinaattori Emma Andersson ja Uudenmaan alueen 

työelämäkoordinaattori Marketta Liljeström. 

Toiminta aloitettiin otsikon ”Minä, syöpä ja työ” alla. Ensimmäiset kaksi ryhmää, joista toisessa 

keskiössä on työssä jaksamisen kysymykset ja toisessa työn haun haasteet, alkoivat Malmilla 

Suomen Syöpäpotilaat ry:n tiloissa lokakuussa 2017. Ryhmiin osallistui 13 henkilöä, suljettuun 

Facebook-ryhmään noin 200 henkilöä ja lisäksi hanke tarjosi yksilötukea. Blogisarjassa 

”Terveisiä työelämästä” julkaistiin uusi kirjoitus viikoittain. Hankkeelle haetaan näkyvyyttä niin 

sosiaalisessa mediassa ja työntekijät verkostoituivat aktiivisesti eri toimijoiden kanssa. Etelä-

Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Inge-Brit Barkholt osallistui tiiviisti hankkeen 

käynnistämiseen ohjausryhmän jäsenenä ja yhteisissä suunnittelupalavereissa hankkeen 

työntekijöiden kanssa. Helsingin neuvontahoitajat Kirsi Roos ja Satu Forsström olivat mukana 

ideoimassa ja antamassa palautetta suunnitelmista. Erityisen tärkeää on ollut 

viestintäyhteistyö ja potilaiden palveluun ohjaaminen molempiin suuntiin. Syksyllä tehtiin 

myös yhdessä toimintasuunnitelma keväälle niin, että ryhmät ja tilaisuudet levittäytyvät myös 

Liisankadun tiloihin. Myös vierailuista olemassa oleviin keskusteluryhmiin sovittiin. 
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10.3. Meidän Häme -hanke 

Meidän – Häme hankesopimukset allekirjoitettiin keväällä 2017 ja Essy sitoutui osaltaan 

toimimaan hankkeessa. Neuvontahoitaja Hannele Salovaara on yhdyshenkilönä hankkeessa. 

Hankkeen operatiivisesta johtamisesta vastaa Hämeen Setlementti ry. Hankkeella on toimitilat 

ja yksi työntekijä. 

Päätavoite on yhdistystoiminnan näkyväksi tekeminen sekä eri toimijoiden verkostoituminen ja 

vahvuuden lisääminen. 

Riihimäellä ja Forssassa tavoitteeksi asetettiin yhdistysten, kuntien ja sote-palvelujen 

lisääntyvä yhteistyö ja yhdistysten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen tulevissa muutoksissa. 

Lisäksi tavoitteena olivat verkostoitumisen vahvistaminen, viestintä ja yhdistyksen 

tunnettavuuden lisääminen. 

Yhdistysten edustajat tapasivat kahden kuukauden välein. Yhteistyö lähti viriämään hyvin. 

Vuodelle 2018 päätettiin osallistumisesta ”Ikääntyvien messuille ”. Tapahtuma on vanha, 

mutta sitä halutaan laajentaa ja sen antia monipuolistaa. Yhdistykset osallistuvat 3/2018 

Innostorm seminaariin. Innostorm on uusi menetelmä, joka tuo uutta pontta 

järjestötoimintaan. Ennen seminaaria on myös näyttely, jossa Essy on esittelemässä 

toimintaansa. 

 

10.4. Päijät-Häme 100 v. -hanke 

Hankkeen toteuttaja Lahdessa on Päijät- Hämeen Sosiaali- ja terveysturva ry. Hankkeen 

tavoitteet ovat verkostoituminen, viestintä ja muutoksen ennakointi. Aktiivinen yhteys 

kuntapäättäjiin käynnistyi vuoden 2017 aikana. 

Essy:n edustajana ohjausryhmässä toimi neuvontahoitaja Hannele Salovaara. Ohjausryhmässä 

paneuduttiin järjestökenttään ja moniin erilaisiin odotuksiin sekä nykyisiin toimintamalleihin. 

Erityisesti haluttiin yhdessä keskustella teemoista, mitkä koskettivat kaikkia järjestöjä tietyllä 

toimialalla. Ohjausryhmän työpajoissa avattiin kunta- ja sotemuutosta ja haettiin 

toimintamalleja ja keinoja yhteistoimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Avattiin myös, miten saada 

vahvistettua järjestöosaamisen tietoisuutta kaikille toimijoille.  

 

10.5. Pitkäaikaista syöpää sairastavien ja heidän omaisten tukeminen 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen edustajisto pyysi kokouksessaan 14.12.2016 selvitystä siitä, 

miten yhdistyksessä huomioidaan kroonista syöpää sairastavien henkilöiden ja heidän 

läheistensä tukeminen. Hallitus nimesi työryhmän työstämään toimintasuunnitelmaa  
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yhdistyksen toiminta-alueelle. Työryhmän puheenjohtajana toimi Essy:n hallituksen jäsen, 

Porvoon paikallisosaston puheenjohtaja Lauri Leskinen. 

 

Alkuselvityksenä käytettiin Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluvien alueellisten 

syöpäyhdistysten neuvontahoitajille suunnattua Webropol- kyselyä. Kyselyä ja 

vertaistukihenkilö Paula Lumpeen laatimaa yhteenvetoa, Syöpäkroonikoiden tuen 

kehittäminen ESSY:ssä, käytettiin suunnitelman pohjana. Työryhmän laatimassa 

suunnitelmassa käytettiin asiantuntijoina Rintasyöpäyhdistyksen vertaistukihenkilö Heidi 

Vekkeliä, Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n neuvontahoitaja Hannele Salovaaraa ja 

toiminnanjohtaja Inge-Brit Barkholtia. Essy:llä oli jo ollut pitkäaikaista syöpää sairastaville 

potilaille ja heidän omaisilleen suunnattua toimintaa, mutta ei koko toiminta-aluetta 

kattavana. 

 

Hankkeen tuotoksena syntyi raportti Elämässä eteenpäin pitkäaikaisesta syövästä huolimatta – 

Selviytymisrastien kautta. Selviytymisrastien ajatellaan toimivan ohjenuorana pitkäaikaista 

syöpää sairastaville. Raportti pitää sisällään alustavan toiminnankuvauksen strategiakaudelle 

2017 – 2020. Raportti löytyy Essy:n verkkosivuilta osoitteesta: https://www.etela-

suomensyopayhdistys.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/ 

otsikolla: Toimintasuunnitelma pitkäaikaista syöpää sairastavien ja heidän läheistensä 

tukemisesta Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen alueella. 
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11. PAIKALLISOSASTOT 

Yhdistykseen kuului 10 suomenkielistä ja 4 ruotsinkielistä paikallisosastoa ja 2 kerhoa, mitkä 

eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä. Niitä hallinnoi Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry ja ne toimivat 

Essy:n hallituksen valvonnan alaisina. Västra Nylands cancerklubb rekisteröityi omaksi 

yhdistykseksi keväällä, jääden pois Essyn toiminnasta ja Helsinfors svenska cancerklubb lopetti 

toimintansa syksyllä osallistujien vähäisyyden ja heidän korkean ikänsä vuoksi. 

 

Paikallisosastojen ja kerhojen toiminnan tarkoituksena on edistää syöpäpotilaiden ja heidän 

läheistensä hyvinvointia, harjoittaa syöpätauteihin liittyvää neuvonta- ja valistustyötä sekä 

aktivoida omaa jäsenkuntaa kansanterveystyöhön. 

Paikallisosastot kokoontuivat säännöllisesti osastoilloissa tai kuukausi tapaamisissa.  

 

Seuraavassa kooste muutamista paikallisosastojen tapaamisissa olleista aiheista:  

Espoo: lääkintöneuvos Ilkka Talvitie luennoi ”Syöpäpotilas hoidon rajoilla”. ● laillistettu 

ravitsemusterapeutti THM Reijo Laatikainen kertoi ravinnon merkityksestä syövän 

ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.  

Helsinki: lääkintöneuvos Ilkka Talvitie luennoi aiheesta suolistosyövät. ● sosiaalityöntekijä 

Anne Saranpää Syöpäklinikalta kertoi syöpään sairastuneen sosiaaliturvasta.  

Hyvinkää: varatuomari Minna Mahlamäki kertoi hoitotestamentista ja edunvalvonta-

testamentista. ● Sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saari luennoi aiheesta Sote ja 

sairaalatoiminnan muutokset. 

Hämeenlinna: ”Mitä uutta syövän hoidossa?” luennoitsijana oli syöpätautien ja sädehoidon 

erikoislääkäri Petri Nokisalmi. ● Aiheesta psyykkinen jaksaminen syöpähoitojen aikana, luennoi 

sairaanhoitaja Salme Heijari yleispsykiatrian poliklinikalta.  

Keski-Uusimaa: Marleena Ansio kertoi runokirjoistaan, korttitaiteestaan ja positiivisesta 

elämänasenteesta. ● Kerhoillat järjestetään kolmen viikon välein, vuorotellen Järvenpäässä, 

Tuusulassa ja Keravalla. 

Kirkkonummi: Tuolijumppa ja tietoa kunnan järjestämästä liikunnasta, vetäjänä oli Susanna 

Malmström, Kirkkonummen kunnasta.  

Lahti: Hyvän mielen iltapäivät, keskusteluhetket pastori Jukka Immelin johdolla ● Sote-

uudistus, dosentti, urologi, kansanedustaja Martti Talja.  

Lohja: Keskustelukahvilat toteutuivat kerran kuussa. 

Mäntsälä: Kuntoutusohjaaja Hannele Salovaaran ja työharjoittelijan vierailivat kerhon 

tapaamisessa. 

Orimattila: Runon lausuntaa kerhotapaamisessa. 

Porvoo: Kesän puutarhajuhla 

Riihimäki: Perinnöllisyys ja syöpä, luennoitsijana Minna Pöyhönen, dosentti, 

perinnöllisyyslääkäri, Suomen Syöpäyhdistys ry ● Luento Pelon käsittely, Pirjo Kettu 
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Borgå: Kuukausitapaamisten keskustelut nousivat erilaisista teemoista. 

Helsingfors: Kuukausitapaamiset keskustellen. 

Lovisanejden: Hyväntekeväisyyskonsertti Arja Korisevan kanssa Loviisan kirkossa, josta tuotto 

ohjautui Lastenklinikan syöpäosaston sairaalaklovnitoimintaan. 

Västra Nyland: Bingo 

 

Lisäksi paikallisosastot ovat järjestäneet erilaisia kulttuuriretkiä, olleet vierailulla toisen 

paikallisosaston tapaamisessa, järjestäneet erilaisia harrastuspiirejä: akvarelli, kirjallisuus, 

käsityö ja liikunta. Paikallisosastot ovat toimineet hyvin erilaisin resurssein osaston 

jäsenmäärien ja taloudellisten puitteiden mukaan. Kaikille yhteisenä haasteena on saada uusia 

jäseniä mukaan toimintaan. 
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12. VIESTINTÄ 

Sähköisinä viestintäkanavien käytössä jatkettiin Facebook- ja yhdistyksen verkkosivuilla 

tehtävää viestintää. Facebook -sivujen seuraajia (tykkääjiä) oli yli 850. Verkkosivuilla oli 

kävijöitä vuoden 2017 aikana 15 650 henkilöä. Sekä Facebook että verkkosivuille pyrittiin 

aktiivisesti päivittämään tulevia tapahtumia. Verkkosivulla julkaistiin muutama blogi-kirjoitus 

vuoden aikana. 

 

Uusille jäsenille lähetettiin entiseen tapaan alkupaketti, joka sisälsi Syöpä –lehden ja 

yhdistyksen esitteen. Mukana lähetimme myös tietoa Suomen Syöpäpotilaiden 

valtakunnallisista potilasverkostoista syöpäpotilaille ja sairauskohtaisten potilasoppaiden 

tilausohjeet.  

 

Essy:n toimintaesitettä painatettiin 29 800 kappaletta. Määrä oli huomattavasti vähemmän 

kuin aikaisempina vuosina, 2016 painatettiin 49 700 kappaletta. Esitteitä jaettiin 

paikallisosastoille, sairaaloille ja terveyskeskuksiin. Suomen Syöpäpotilaat ry:ltä ostettiin 

heidän julkaisemiaan potilasoppaita, joita jaettiin potilaille maksutta. 

 

Essy:n yleisesite – Tietoa – Tukea – Toivoa suunniteltiin ja sitä painatettiin 2 000 kpl. Esitteessä 

esitellään Essy:n toimintaa lyhyesti ja siinä on jäseneksi liittymislomake. 

 

Saattohoito-opas - Potilaan ja omaisen opas – Juha Hänninen - painatettiin 5000 kpl. 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Terho-säätiön yhteistyössä julkaisemaa saattohoito-opasta 

välitettiin valtakunnallisesti sairaaloihin, terveyskeskuksiin, vanhainkoteihin ja oppilaitoksiin. 

Opas on sähköisessä muodossa Syöpäjärjestöjen nettisivuilla. 

 

Yhdistyksen toimihenkilöt kävivät sairaaloissa esittelemässä yhdistyksen toimintaa 

henkilökunnalle. Käytiin luennoimassa syöpään liittyvistä aiheista muissa yhdistyksissä. 

 

Terveydenhuolto-oppilaitosten ja koulujen opiskelijat tekivät tutustumiskäyntejä yhdistyksen 

toimipisteisiin. Ruotsinkieliset lääketieteen opiskelijat kävivät entisten vuosien tapaan 

tutustumiskäynneillä. 
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13. VARAINHANKINTA 

Jäsenmäärä oli 13 854 ja jäsenmaksutuloja kertyi vuoden 2017 aikana 324 575 euroa. 

Jäsenmäärä on hiljalleen laskenut vuosittain.  

 

 

Taulukko 3. Jäsenmäärät ja jäsenmaksutulot 2014 – 2017 

 

Keräystuottoja oli 1290,15 € ja lahjoituksina saatiin 7422,50 €. Syöpäsäätiön tukea 

neuvontatoimintaan yhdistys sai 40 000 euroa. Yhdistys sai testamenttilahjoituksena Keskon B-

osakkeita 8400 kpl:tta, joiden arvo on 395 724,00. 
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LIITTEET:  
 

Edustajiston jäsenet vuonna 2017: 

Ahonen Ritva, lehtori    2015 – 2017 Edustajiston pj  

Aitamurto Johanna, hallintoylihoitaja 2015 – 2017 

Eskola Raija, LTO   2017 – 2019 

Falck Marianne, toiminnanjohtaja   2015 – 2017    

Hellsten Matti, ammattiliiton pj  2017 – 2018                         

Himberg Sirpa, matkatoimistovirkailija 2017 – 2019 

Juurikkala Leila, syöpähoitaja  2016 – 2018 

Keski-Hakuni Pirkko, rahastonhoitaja 2015 – 2017 

Kuisma Johanna, kuntoutusohjaaja  2017 – 2019 

Laakkonen Mirjami, luokanopettaja  2017 – 2019  

Latvala Antti, toimitusjohtaja  2015 – 2017  

Lehtinen Laura, lääkäri   2016 – 2018, erosi 8.5.2017  

Lepistö Maire, merkonomi  2017 – 2019  

Lindewall Airi, toimistotyöntekijä  2015 – 2017  

Majava Pirkko, lehtori   2016 – 2018 

Meuronen Tuula, sairaanhoitaja  2017 – 2019 

Myntti Marjaleena, KteO, tiedotuspäällikkö 2017 – 2019 

Niinimäki Kirsi, puheenjohtaja  2016 – 2018 

Roine Kaija, asemamies  2017 – 2019 

Savolainen Sonja, laskenta-assistentti 2016 – 2018, erosi 8.5.2017 

Sjöberg Lena, kliininen opettaja  2017 – 2019 

Smolsky Sirpa, toimitusjohtaja  2017 – 2019 

Suppola Pentti, erikoislääkäri  2015 – 2017   

Tauru Leena, kouluavustaja  2015 – 2017  

Tuominen Terttu, osastonhoitaja  2017 – 2019 

Tähkä Katja, laatupäällikkö  2016 – 2018 

Vehma Mari, erikoislääkäri  2016 – 2018   

Viramäki Johanna, lastenhoitaja  2017 – 2019 
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Hallituksen jäsenet vuonna 2017: 

Ilkka Talvitie, lääkintöneuvos  2017 – 2019, Hallituksen pj 

Päivi Korpivaara, toimistopalvelupäällikkö 2016 - 2018 

Lauri Leskinen, markkinointipäällikkö 2017 - 2017 

Johanna Mattson, ylilääkäri  2017 – 2019, jätti tehtävän 31.12.2017 

Helena Mussalo-Rauhamaa, ylilääkäri 2016 – 2018 

Marjo Niinisalo, osastonhoitaja  2015 - 2017 

Jussi Seppälä, KTM   2017 – 2019 

Annikki Thodén, kaupunginsihteeri  2016 – 2018, Hallituksen varapj 

Tom Wiklund, dosentti   2015 – 2017 

 

Henkilökunta  

Helsinki 

Kirsi Roos, kuntoutusohjaaja, 1.12.2017 alkaen neuvontahoitaja (Helsinki ja Hämeenlinna) 

Pirjo Kuokkanen, toimistosihteeri 

Satu Forsström, neuvontahoitaja, Hyks Syöpätautien klinikka 

Leena Nieminen, määräaikainen suunnittelija 31.7.2017 asti 

Sirpa Hietaranta, toiminnanjohtaja 11.8.2017 asti 

Inge-Brit Barkholt, toiminnanjohtaja 1.9.2017 alkaen 

 

Lahti 

Hannele Salovaara, kuntoutussihteeri, 1.12.2017 alkaen neuvontahoitaja (Lahti ja Riihimäki),  

toiminnanjohtajan varahenkilö  

Leea Inkinen, toimistosihteeri  

Eija-Liisa Aaltola, kuntoutusohjaaja, (100 % työaika 30.7.2017 asti, 1.8.2017 alkaen 50 % 

työaika) Päijät-Hämeen hyvinvointikeskus 

Pia Koljonen, kuntoutusohjaaja (50 % työaika, 1.8.2017 alkaen), Päijät-Hämeen 

hyvinvointikeskus 
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Paikallisosastot ja -kerhot sekä puheenjohtajat tai vastuuhenkilöt vuonna 2017: 

Espoon osasto, pj Anne Vuorenlehto 

Borgå nejdens avdelning, pj Margareta Rosqvist 

Helsingin seudun osasto, pj Kirsi Niinimäki 

Hyvinkään seudun osasto, pj Tauno Mäkinen 

Hämeenlinnan seudun osasto, pj Antti Latvala 

Keski-Uudenmaan osasto, pj Tapani Paavilainen 

Kirkkonummen osasto, pj Arja Havia 

Lahden seudun osasto, pj Hannele Salovaara   

Lohjan seudun osasto, pj Armi Koskinen 

Lovisanejdens svenska avdelning, ordf Birgitta Lund 

Porvoon seudun osasto, pj Lauri Leskinen 

Riihimäen seudun osasto, pj Leena Tauru 

Svenska patientklubben i Helsingfors, pj.  Osasto lopetti toimintansa 31.9.2017 

Västra Nylands cancerklubb, pj Osasto rekisteröityi omaksi yhdistykseksi 28.2.2017 

Orimattilan kerho, vastuuhlö Tuula Lehtonen 

Mäntsälän kerho, vastuuhlö Seija Silvennoinen 

 


