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TOIMINTAKERTOMUS 2018 
 
Mäntsälän syöpäpotilaiden kerho -  Etelä-Suomen syöpäyhdistys ry 
 
 
 
 
JOHDANTO 
Kerho toimii vertaistukiryhmänä syöpää sairastaville henkilöille ja heidän omaisilleen. 
Tavoitteena on tarjota lämminhenkistä yhdessäoloa ja asiantuntijoiden pitämiä hyvinvointiin 
ja terveyteen liittyviä tietoiskuja. Kerho aloitti toimintansa keväällä 2012. Sitä ennen 
tapaamisia kävi pitämässä Keski-Uudenmaan osaston puheenjohtaja. 
 
HALLINTO 
Kerho toimii kahden vetäjän voimin. Varsinainen vetäjä on Seija Silvennoinen ja hänen 
varahenkilönään on Erkki Ristolainen. Varsinaista hallitusta tai johtokuntaa ei ole eikä 
myöskään virallisia kokouksia. 
 
JÄSENET 
Kerho toimii Mäntsälän kunnan alueella. Syöpää sairastavia on Etelä-Suomen 
syöpäyhdistyksen tilaston mukaan noin 120 henkilöä. Kerhon tapaamisissa käy 
keskimäärin 8-12 henkilöä.  
 
TOIMINTA 
Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa poislukien kesäaika. Tapaamispaikkana on Kahvila 
Kulmis, jossa aikaa on varattu klo 15-17. Jokaisen tapaamisen aikana juodaan kahvit ja 
keskustellaan, mitä kenelläkin on kielen päällä. Tapaamisia oli seuraavasti: 
 
18.1.  Käytiin läpi edellisen vuoden toimintakertomus. Läsnä 11 henkilöä. 
15.2.  Kesäretken suunnittelua. Läsnä 8 henkilöä. 
15.3.  Yhdistystietoa toi toiminnanjohtaja Inge-Brit Barkholt Etelä-Suomen 
                   syöpäyhdistyksestä. Läsnä 12 henkilöä. 
12.4.  Aikuisten psykososiaalisista palveluista Mäntsälässä kertoi psykologi Sirpa
 Litmanen. Läsnä 13 henkilöä. 
24.5.  Odoteltiin seurakunnan edustajaa, hänelle tuli viime hetken este. Läsnä 10
 henkilöä. 
20.9.  Odoteltiin seurakunnan edustajaa, hänelle tuli viime hetken este. Läsnä 8 

henkilöä. 
18.10.  Kunoutussihteeri Hannele Salovaara Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen 

Lahden yksiköstä johdatteli keskustelua. Läsnä 12 henkilöä. 
22.11.  Diakoni Nita Laine Mäntsälän seurakunnasta kertoi seurakunnan 

diakoniatyöstä. Läsnä 10 henkilöä. 
13.12.  Pikkujoulun viettoa ja seuraavan vuoden ohjelmien suunnittelua. Läsnä 6 

henkilöä. 
 
 



 
 
 
 
Kesäretki tehtiin Kiialan kartanoon Porvooseen 14.6.2018. Samaan retkeen osallistui myös 
Porvoon suomalainen osasto. Mäntsälän kerhosta osallistujia oli 12 henkilöä.  
 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämiin paikallisosastojen ja kerhojen päiviin 20.2. ja 
31.10. osallistui Seija Silvennoinen. 
 
 
TIEDOTTAMINEN 
Kerhon tapaamispäivistä ilmoitetaan Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen yhteisessä 
tiedotteessa sekä paikallisen lehden Mäntsälän Uutisten järjestöpalstalla. Ilmoittaminen on 
maksutonta. 
 
 
TALOUS 
Kerhon tapaamisissa kerätään kahviraha á 2,50 euroa. Tällä rahalla hankitaan kahvi ja 
tarjottava kahvileipä. Rahaa jää jonkin verran säästöön tulevia tarpeita varten. Kesäretken 
kustannuksista vastasi Etelä-Suomen syöpäyhdistys maksaen lounaan sekä taksimatkan. 
Lisäksi Etelä-Suomen syöpäyhdistys on maksanut Mäntsälän Vapaaehtoistyön 
tukiyhdistys ry:n jäsenmaksun 60 euroa, mikä oikeuttaa kahvilan tilan käyttöön ilman 
vuokraa. 
 
 
Mäntsälässä 24.1.2019 
 
 
Seija Silvennoinen 
 
 
 
 
 


