
JOHDANTO

Vuosi 2020 on osastomme 38. toimintavuosi.

Tavoitteenamme on saada uusia jäseniä kiinnostumaan osaston 
toiminnasta ja tulemaan mukaan sitä kehittämään. Pyrimme 
tehostamaan yhteistyötä ESSY:n muiden osastojen sekä 
paikallisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Miespuolisia jäseniä 
aktivoidaan osallistumaan osaston toimintaan. 

Mottomme ”Toinen toistamme tukien” tulee olemaan edelleen 
toimintamme perusajatus.

TOIMINTA

Kerhoillat Kokoonnumme kerhoiltoihin torstaisin kolmen viikon välein 
vuorotellen Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa. Tilaisuudet 
alkavat kello 17.00

Kokoontumispaikat ovat:
⦁ Myllytien toimintakeskus, os. Myllytie 11, Järvenpää 16.1. 

(vuosikokous), 19.3. (Porvoon osaston vierailu. ESSY:sta 
mukana neuvontahoitaja Kirsi Roos). Syyskaudella 
kokoonnumme Järvenpäässä 3.9 ja 5.11 

⦁ Viertolan palvelukeskus, os. Timontie 4, Kerava 6.2. (Lymfan 
itsehoito, Heidi Vekkeli) 16.4. ohjelma avoin)                                                
Syyskaudella Keravan kerhot 24.9. ja 26.11.

⦁ Tuusulan Pääkirjasto, os. Autoasemankatu 2, Tuusula 27.2 , 
7.5, (Ohjelma avoin). Syyskaudella Tuusulan kerho 15.10. 

Syyskauden kerhoiltojen aiheeet avoimena 

Mahdollisuuksien mukaan kerhoiltoihin pyritään järjestämään 
ohjelmaa mm. asiantuntijaluentoja, eri toimintojen esittelyjä, 
askartelua yms.

Virkistys- ja muu toiminta

⦁ 15.2 Keravan Teatteri "Harmaat pantterit, aktiivimalli"

⦁ 14.3 Tampereen Työväenteatteri "Vanhoja Poikia"

⦁ 5.4  Järvenpäätalo "Viktoria ja hänen husaarinsa"

⦁ 23.5 Ulkoilupäivä "Leirinuotio" kokemusten vaihdon 
merkeissä.

⦁ Savonlinnan Oopperajuhlille osallistumista selvitetään. 
Vaihtoehtoisesti "Aira-musikaali" Valkeakosken 
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kesäteatterissa kesä-heinäkuussa. 

⦁ Ohjelmallinen joulujuhla marras-joulukuussa. Syyskauden 
muista koulutus ja virkistystapahtumista päättää johtokunta 
jäsenien toiveiden perusteella. 

Edustus- ja koulutustoiminta

Osallistumme Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n osastojen 
päivään helmikuussa ja marraskuussa sekä syöpäjärjestöjen 
koulutus- ym. tilaisuuksiin tarjonnan mukaan.

Muu toiminta

Osaston vuosikokous on 16.1. Myllytien toimintakeskuksessa 
Järvenpäässä. 

Osasto osallistuu paikallisiin yleisötapahtumiin, jakaa esitettä, 
tiedotteita ja on aktiivinen lehdistön suuntaan. 

Johtokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan esityksestä 
(keskimäärin 5 krt/vuosi).

Osasto hakee 25 hengelle tuettua ryhmälomaa vuodelle 2021.

Jäsenistön muistaminen

Poisnukkuneita jäseniä muistetaan kerhoilloissa yhteisellä 
        hiljaisella hetkellä.

Kultainen ansiomerkki on haettavissa Suomen Syöpäpotilaat 
ry:ltä yli 10 vuotta aktiivisesti osaston toimintaan osallistuneelle 
jäsenelle (enintään 1 kpl/vuosi). 

Hopeista ansiomerkkiä on haettavissa yli viisi (5) vuotta 
aktiivisesti toimintaan osallistuneelle jäsenelle. Ansiomerkit 
jaetaan Suomen Syöpäpotilaat ry:n kevätkokouksen yhteydessä.

Osasto voi myöntää yhdistyksen viirin oman harkintansa mukaan 
ansioituneelle jäsenelle tai pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille.

TIEDOTTAMINEN
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Osaston tapahtumista ilmoitetaan Keski-Uusimaa ja Keski-
Uusimaa Viikko lehdissä "Yhdistykset Keski-Uusimaa"-palstalla ja 
osaston kotisivuilla https://www.etela-
suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/keski-uusimaa/. 
Lehti-ilmoitukset pyritään keskittämään keskiviikon ja viikonlopun 
lehtiin.
ESSY:n sekä paikallisosastojen toimintaa esitellään yhdistyksen 
esitteessä, jota jaetaan mm. terveyskeskuksiin, apteekkeihin, 
lääkäriasemille sekä Hyvinkään ja Peijaksen sairaaloihin. 
Yhdistyksen esitettä jaetaan myös kerhoilloissa ja 
yleisötapahtumissa.

Johtokunnan puheenjohtaja jakaa sähköpostitse saamaansa 
informaatiota jäsenille kerhoiltojen yhteydessä.

TALOUS

⦁ Osasto anoo toiminta-alueensa kuntien ja toiminta- ja 
toimitila-avustuksia sekä vastaanottaa lahjoituksia.

⦁ Osallistutaan johtokunnan harkinnan mukaan myyjäisiin.

⦁ Suomalaisen syöpätutkimuksen ja syöpäpotilaiden 
tukemiseen tarkoitettuun varainkeräykseen osallistumme 
roosanauhan myyntikampanjan muodossa syys- lokakuussa 
2020.

⦁ Omatoimista varainhankintaa (arpamyynti yms.)

⦁ Teatteri- ja virkistystapahtumien kustannukset pääosin 
omavastuu periaatteella. Omavastuun suuruudesta päättää 
johtokunta tapauskohtaisesti
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