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Johdanto 
 
Kirkkonummen paikallisosasto on osa Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen paikallistoimintaa. 
Toiminnassamme noudatamme Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n päämääriä ja 
toimintaperiaatteita. Toimintamme tarkoituksena on syöpäpotilaiden ja heidän omaistensa 
tukeminen sekä syöpiä koskevan tiedon jakaminen. 
 
 
Hallinto 
 
Kirkkonummen paikallisosaston johtokuntaan ovat vuoden 2018 aikana kuuluneet: 
Osaston puheenjohtaja Soili Paljakka, varapuheenjohtaja Lilja Hellström sekä jäsenet 
Irene Borg, Irma Joutsenvuo, Marja-Leena Oksanen, Helena Grönroos ja Helena Karhu. 
Sihteerinä on toiminut Irene Borg ja rahastonhoitajana Irma Joutsenvuo. 
 
Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana kuusi (6) kertaa ja pöytäkirjapykäliä on kirjattu 
yhteensä viisikymmentä (50). 
 
Osaston varsinainen vuosikokous on pidetty 12.02.2018 ja läsnä oli osanottajaluettelon 
mukaisesti seitsemäntoista (17) paikallisosaston jäsentä. 
 
Toiminnantarkastajina vuonna 2018 ovat olleet Kristiina Holmasto ja Margareta Kiiskinen 
sekä varatoiminnantarkastajana Ismo Niemeläinen. 
 
 
Jäsenet 
 
Osaston jäsenistö koostuu Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Kirkkonummella, Siuntiossa 
ja Inkoossa asuvista jäsenistä.  Jäseniä oli yhteensä 219, joista kirkkonummelaisia 175, 
siuntiolaisia 24 ja inkoolaisia 20. 
Jäsenhankintaa on pyritty tekemään jakamalla esitteitä ja jäsenliittymislomakkeita 
terveyskeskuksiin ja muihin vastaaviin tiloihin. 
 
 
Toiminta 
 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n järjestämiin osastojen päiviin on osallistuttu sekä helmi-, 
että lokakuussa. Helmikuun päivillä Helsingissä oli osaston puheenjohtaja Soili Paljakka ja  
lokakuun päivillä sihteeri Irene Borg. 



 
 
 
 
Essy:n toiminnanjohtaja Inge-Brit Barkholt osallistui osastomme kuukausitapaamiseen 
08.01.2018. 
 
Osastomme kummineuvontahoitaja Satu Forsström vieraili osastomme 
kuukausitapaamisessa 12.11.2018. 
Essy:n kyselyihin on vastattu määräpäiviin mennessä. 
 
Osaston kuukausitapaamiset on pidetty Kirkkonummen palvelukeskuksen tiloissa joka 
kuukauden toinen maanantai kello 17.30 alkaen. 
 
Tapaamiset ja osallistujamäärät ovat seuraavat: 
- tammikuu   08.01.2018 24 osallistujaa 
- helmikuu    12.02.2018 17 ” 
- maaliskuu  12.03.2018 23 ” 
- huhtikuu     09.04.2018 25 ” 
- toukokuu    14.05.2018 22 ” 
- syyskuu     10.09.2018 20 ” 
- lokakuu      09.10 2018 (Rosa-nauhaillalliset Bistro O´Matissa) 19 ” 
- marraskuu 12.11.2018 15 ” 
- joulukuu     10.12.2018 (osaston joulujuhla) 18 ” 
 
Vierailevina esiintyjinä tapaamisissa olivat:  

- lymfaterapeutti Pia Mäkelä (12.03.) 
- kosmetologi Suvi Smith (09.04.)  
- lääkäri Ilmo Parvinen (14.05.) 

 
Osastolla on ollut edustus Kirkkonummen kunnan vammaisneuvostossa varsinaisena 
jäsenenä. Edustajana on ollut Irma Joutsenvuo. 
 
 
Retket ja juhlat: 
 
Osaston kesäretki tehtiin päivän merilounasrisreilynä Helsingin Kauppatorilta 
maanantaina, 11.06.2018.  Mukana oli 21 osallistujaa. Osasto kustansi linja-
autokuljetuksen Helsinkiin ja takaisin. 
 
Syksyn aikana myytiin yhteensä 300 kpl Rosa-nauhoja ja sen kunniaksi nautittiin Rosa-
nauhaillalliset paikallisessa Bistro O`Matissa Tilaisuuteen osallistui yhteensä 19 jäsentä. 
Osasto osallistui illalliskustannuksiin. 
 
Osaston jäseniä osallistui Lohjan Laurentus-salissa järjestettyyn Stand Up -iltaan      
jäsenen voimin. Matka tehtiin kimppakyydeillä. 
 
Joulujuhlaa vietettiin kuukausitapaamisen yhteydessä puuro- ja torttutarjoiluin 10.12.2018. 
Mukana oli 18 jäsentä. 
 



 
 
 
 
Tiedottaminen 
 
Osaston tiedottaminen on hoidettu Kirkkonummen Sanomien seurapäivyrissä.Etelä-
Suomen Syöpäyhdistyksen toimintakalenteri ilmestyi kaksi kertaa vuodessa. Siinä oli 
osastolle omat tiedot. Osaston toiminnasta sai tietoa myös Essyn nettisivuilta, missä 
Kirkkonummella oli oma sivunsa. 
Lisäksi kuukausitapaamisissa on jaettu mukana olleille monisteet tulevista tapahtumista.  
 
 
Talous 
 
Osaston talous on vuoden 2018 lopussa hyvä. 
Avustuksia on vuoden 2018 aikana saatu seuraavasti: 
- Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n 50-vuotis-juhlatililtä 
  09.04.2018 1.500 euroa 
- Kirkkonummen kunnan Perusturvalautakunnan toiminta-avustus 
  11.06.2018    611 euroa 
- Aktia-Säästöpankkiyhdistyksen avustus virkistykseen 
   ja kuntoutukseen 
  14.12.2018 1.000 euroa. 
 
 
 
Tilikauden 01.01.-31.12.2018 tulot ja menot ovat erillisellä liitteellä. 
 
 
 
Kirkkonummella,   .  .2019 
  
  

 
 
 


