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Keski-Uudenmaan Paikallisosasto   (päivitetty 28.5.2021) 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

 
 
JOHDANTO 

 

Vuosi 2021 on osastomme 39. toimintavuosi. 

Osastomme toimii Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella tarjoamalla 

syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen vertaistukea ja sairauden hoitoon 

liittyvää ohjausta. Asiantuntija-palveluja tarvitsevat ohjataan pyydettäessä 

ESSY:n neuvontahoitajille. 

Tavoitteenamme on saada uusia jäseniä kiinnostumaan osaston toiminnasta 

ja tulemaan mukaan sitä kehittämään. Pyrimme tehostamaan yhteistyötä 

muiden osastojen ja vammaisjärjestöjen kanssa.  

Mottomme ”Toinen toistamme tukien” tulee olemaan edelleen toimintamme 

perusajatus. 

 
OSASTON TOIMINTA 
 
Yleistä Alkuvuodesta 2021 kaikki ESSY:n nimissä sisätiloissa   
 tapahtuva toiminta on ESSY:n ohjeistuksen mukaisesti   
 keskeytetty toistaiseksi 31.5.2021 asti.  
 Näin ollen emme myöskään tee tilavarauksia ja/tai retki- ja   
 teatterivarauksia ennen ko. päivämäärää. Kesän ja syksyn   
 toimintaa tullaan toteuttamaan ESSY:n ja aluehallintoviraston  
 ohjeiden mukaisesti.  
 

Osastoillat  

 

 Jatkamme kokoontumisia syksyllä osastoiltojen merkeissä pandemiatilanteen 

salliessa kerran kuukaudessa kuukauden 1. torstai klo 17:00. 

Kokoontumisien päivämäärät ovat näillä näkymin: Järvenpäässä 2.9 ja 

2.12, Keravalla 7.10 ja Tuusulassa 4.11. Lopullisesti päivistä päätetään sen 

jälkeen, kun varmuus rajoitusten loppumisesta saadaan. 

 

Kokoontumispaikat ovat: 

• Myllytien toimintakeskus, os. Myllytie 11, Järvenpää  

• Viertolan palvelukeskus, os. Timontie 4, Kerava 

• Tuusulan Pääkirjasto, Autoasemankatu 2, Tuusula  



 

Mahdollisuuksien mukaan kerhoiltoihin pyritään järjestämään ohjelmaa mm. 

asiantuntijaluentoja, eri vapaaehtoistoimijoiden toiminnan esittelyjä, askartelua 

yms. 

 

 

Virkistys- ja muu toiminta  

       

 Osastoiltojen aloituksista tiedotetaan osaston nettisivuilla ja         

  paikallislehdissä 

 

• Kesä-elokuussa järjestämme ulkoilupäivät 

• Alustavat varaukset on tehty Lahden kaupunginteatteriin 22.10 klo 19:00 

esitykseen Waitress 30 lippua ja Järvenpäätalolle 15.12. klo 19:00 

esitykseen Kuninkaiden Joulu, jossa esiintyvät Aki Samuli ja Teijo 

Lindström. 

• Pikkujoulut Järvenpäätalon esityksen kanssa samana päivänä. 

• Hyvinvointilomat ry:ltä on haettu syksyksi 2022 tuettua ryhmälomaa. 

 

Edustus- ja koulutustoiminta 

 

Osallistumme Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja syöpäjärjestöjen koulutus- 

ym. tilaisuuksiin tarjonnan mukaan. 

 

Muu toiminta  

 

Osaston vuosikokous pyritään pitämään kesäkuun aikana, koska 

aiemmin suunniteltuun etäkokoukseen ei saatu päätösvaltaista 

osallistujamäärää. 

Johtokunta esittää, että kokouksessa käsitellään vuoden 2020 

toimintakertomus ja tilinpäätös. Tilinpäätös on tarkastettu ja hyväksytty 

ESSY:n tilintarkastajien toimesta, ja siinä ehdotetaan vastuuvapauden 

myöntämistä johtokunnalle vuoden 2020 osalta. Kokouksessa olisi 

tarkoitus käsitellä tämä päivitetty toimintasuunnitelma 2021. Lisäksi 

kokouksessa valtuutettaisiin nykyinen johtokunta toimimaan 

sellaisenaan vuoden 2021 loppuun ja uudet henkilövalinnat tehtäisiin 

vuoden 2021 vuosikokouksessa 01/2022. 

   

Osasto osallistuu paikallisiin yleisötapahtumiin, jakaa esitettä, tiedotteita ja on 

aktiivinen lehdistön suuntaan.  

 

Johtokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan esityksestä (keskimäärin 5 

krt/vuosi). 

 



Jäsenistön muistaminen 

 

Poisnukkuneita jäseniä muistetaan kerhoilloissa yhteisellä           

 hiljaisella hetkellä. 

 

Ansiomerkkejä on haettavissa Suomen Syöpäpäpotilaat ry:ltä aktiivisesti 

osaston toimintaan osallistuneelle jäsenelle.  

 

Osasto voi myöntää yhdistyksen viirin oman harkintansa mukaan 

ansioituneelle jäsenelle tai pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille. 

 

 

Tiedottaminen 
 

Osaston tapahtumista ilmoitetaan lehdissä Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaan 

Viikkouutiset yhdistykset-palstalla ja osaston kotisivuilla https://www.etela-

suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/keski-uusimaa/. Toimintaa esitellään 

yhdistyksen esitteessä, jota jaetaan mm. terveyskeskuksiin, apteekkeihin, 

lääkäriasemille ja Hyvinkään sairaalaan. Yhdistyksen esitettä jaetaan myös 

kerhoilloissa ja yleisötapahtumissa. 

 

Johtokunnan puheenjohtaja jakaa sähköpostitse saamaansa informaatiota 

kerhoilloissa. 

 
 
Talous 
                      Varainhankinta 

  

• Osasto anoo kuntien ja yhdistysten avustuksia sekä vastaanottaa 

lahjoituksia. Poikkeuksellisesti osasto jättää avustushakemukset 

nollasummalle tehtynä vuonna 2021, koska pandemiasta johtuen vuoden 

2020 tilinpäätös osoittaa vuoden 2020 avustuksia jäävän käyttämättä. 

• Osallistutaan johtokunnan harkinnan mukaan myyjäisiin. 

• Osallistutaan roosanauha kampanjaan. 

• Omatoimista varainhankintaa (arpamyynti yms.) 
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