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Sisällysluettelo 
 
JOHJANTO 
 Keski-Uudenmaan paikallisosasto toimii Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n 
 alaisena paikallisosastona noudattaen pääyhdistyksen toimintasääntöjä. 
 Osaston tehtävänä on syöpäpotilaiden yhteen saattaminen, keskinäinen 
 tukeminen ja rohkaiseminen sekä tiedon jakaminen. 
 Myös syöpäpotilaiden omaiset ovat voineet osallistua toimintaan kanssamme. 
 Osasto ei peri jäsenmaksuja. 

 
HALLINTO 
 Tapani Paavilainen (Järvenpää), puheenjohtaja ja sihteeri 
 Pia Ala-Koppala (Kerava) varapuheenjohtaja 
 Dagmar Kolehmainen (Järvenpää), taloudenhoitaja 
 Ran Zhang (Kerava) jäsen 
 Esko Heino (Järvenpää) (muutti Varkauteen 29.11.2021) 
 Sirpa Hämäläinen (Järvenpää), teatterit ja retket 
 
 Toiminnantarkastus suoritetaan kevään aikana ESSY:n tilintarkastajien 
                    toimesta 
. 
 Johtokunta kokoontui fyysisesti vuoden 2021 aikana kolme (3) kertaa. 
                    Sähköpostien välityksellä tehtiin päätöksiä lähinnä kokoontumisrajoituksista  
                    johtuvista tapahtumien siirroista ja peruutuksista. 
JÄSENET 
 Vuosi 2021 oli osaston 39. toimintavuosi. Osaston toiminta-alueella Etelä- 
                    Suomen Syöpäyhdistys ry:n (Essy:n) jäseniä oli vuoden lopulla yhteensä 614 
                    joista järvenpääläisiä 243, keravalaisia 182 ja tuusulalaisia 189. Aikaisempien 
                    vuosien tapaan osaston toiminnan suunnittelussa painotus oli osastoilloissa ja 
                    niiden ohjelmissa, sekä retkissä ja teatteritapahtumissa. Pandemiasta johtuen 
                    osastokokoontumisia ei voitu järjestää. 
 
TOIMINTA 
 Tammikuu 
 - ESSY:n osastokokous 27.1.2021 Teams-kokouksena, aiheena alkuvuoden 
                      toiminnan suunnittelu. Ohjeeksi tuli, että kokoontumisia ei voida toteuttaa 
                      kevään aikana. 
 
 Helmikuu 
 -  Osaston vuosikokous oli kutsuttu pidettäväksi etäkokouksena Teamsin 
                       välityksellä 11.2.2021. Kokoukseen ilmoittautui kuitenkin vain 3 osaston 
                       jäsentä, jotka lisäksi olivat johtokunnan jäseniä. Näin ollen päätösvaltaista 
                       vuosikokousta ei voitu pitää lainkaan. Sovittiin, että johtokunta jatkaa  
                       nykyisellä kokoonpanolla siihen asti, kun uusi kokous voidaan pitää. 
  
  



 
 
 
 Maaliskuu 
 -  Puheenjohtaja informoi sähköpostitse kuntien avustushakemuksien 
                       tilanteesta.  
                         -  Päätettiin että koska vuoden 2020 avustukset jäivät pääosin käyttämättä, 
                      avustushakemukset toimitetaan kuntiin nollasummilla. Poikkeuksena 
                      Järvenpää, jossa hakemus tehdään kahdelle seuraavalle vuodelle. Sovittiin 
                      että avustusta haetaan vain vuodelle 2022.  
                         - Johtokunta kokoontui Järvenpään torilla 24.3 klo 13:00 jossa kokouksessa 
                      Roosanauhoja syksyn 2021 kampanjaan päätettiin varata myytäväksi  
                      400 kpl. 
 
 Huhtikuu 
 -  20.4. Osastojen puheenjohtajien etäkokous Teamsissa. 
 
 Toukokuu 
 -  27.5 Johtokunnan kokous Viertolan Palvelukeskuksessa. Kokouksen 
                       aiheena syksyn alustavaa suunnittelua ja vuoden 2021 
                       toimintasuunnitelman päivitys ajan tasalle. Lisäksi sovittiin, että haetaan 
                       Hyvinvointilomat ry:ltä tuettua lomaa syksylle 2022. Tapani tekee  
                       hakemuksen. 
 
 Kesäkuu - elokuu 
 -  Kaikki suunnitellut tapahtumat peruutettu ESSY:n suositusten mukaisesti. 
 
 Syyskuu 
 -  Osastoillat peruutettu. 
                    -  Epävirallinen vuosikokous Myllytien toimintakeskuksessa. Uusia  
                       henkilövalintoja ei tehty, mutta tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 
                       hyväksyttiin, ja näiltä osin ESSY:n tilintarkastajien lausuntoon perustuen  
                       vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle.  
                         -  Roosanauhojen myyntitehtäviin "jalkautui" 7 osaston aktiivia. Varsinainen 
                       myynti käynnistyi 23.9. ja myyntiaikaa oli 15.11. asti. Osastolla myytäviä 
                       nauhoja keväällä tehdyn päätöksen mukaisesti 400 kpl. Nauhoista 100 kpl 
                       siirrettiin erillisellä sopimuksella Hyvinkään osastolle myytäväksi.   
                    -  Osaston nimissä keskitettyä myyntiä toteutettiin vain Järvenpäässä 25.9., 
                       jossa myyjinä toimi Tapani.   
                    -  Muu myynti tapahtui myyjien henkilökohtaisen aktiivisuuden puitteissa ja 
                       nauhoja saatiin myytyä 270 kpl. 
 
 Lokakuu 
 -  13.10. Osastojen pj. etäkokous Teamsissa. Aiheet pyörivät edelleen 
                       koronarajoitusten sanelemina.  
                   -   Päätettiin toteuttaa teatterimatka Lahden Kaupunginteatteriin Waitress 
                       musikaaliin. Samaan yhteyteen pikkujoulu-brunssi teatterin lämpiössä. Sirpa 
                       hoiteli tapahtuman järjestelyt teatterin kanssa ja Tapani kuljetukset saatujen 
                       tarjousten pohjalta TT-matkojen kanssa. 
     



 
 
 Marraskuu 
 -  2.11. yksityisnäytöksenä elokuva "70 on vain numero", Järvenpään Studio 
                      123:ssa. Kahvi / piparitarjoilu elokuvan jälkeen studion aulassa. 
 
 Joulukuu 
 -  2.12. Sisätautien ja enterologian erikoislääkäri Jari Koskenpato luennoi 
                       suolikanavan syöpäsairauksista Myllytien toimintakeskuksen ruokasalissa. 
                       Osaston järjestämään avoimeen tilaisuuteen osallistui yhteensä n. 30 
                       henkilöä.   
                    -  3.12. Teatteri / pikkujoulu Lahden kaupunginteatterissa. Osallistujia 28 
                       jäsentä.   
                    - Johtokunnan sähköpostikokous w 50 jossa päätettiin osaston pankkitilin 
                       siirtämisestä ESSY:n Y-tunnuksen alle. Entinen tunnus 800034589-C  
                       hyväksyttiin vaihdettavaksi ESSY:n tunnukseen 0288741-8 ja 
                       tilinkäyttöoikeus myönnettiin Dagmar Kolehmaisen lisäksi ESSY:n 
                       toiminnanjohtaja Inge-Brit Barkholtille ja kirjanpitäjä Liisa Tyynilälle. 
 
EDUSTUS 
 -  Osasto osallistui vuoden 2021 suomalaisen syöpätutkimuksen, 
                       syöpäpotilaiden neuvontapalvelujen sekä vertaistuen rahoituskampanjaan 
                       myymällä yhteensä 270 kpl Roosa-nauhoja. Tulosta voidaan kuitenkin pitää 
                       olosuhteisiin nähden hyvänä.   
                    -  Osastolta oli nimetty osallistuva vetäjä Myllytien Toimintakeskuksen ja 
                       muiden vapaaehtoisjärjestöjen organisoimiin kävelytapahtumiin. 
                       Osallistuimme myös joihinkin toimintakeskuksen työpajatilaisuuksiin.  
                    -  Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n osastojen Teams:issa pidettyyn 
                       osastojen puheenjohtajapalaveriin osallistui Tapani.   
                    -  Essy:n edustajistossa osaston edustajana on ollut Dagmar Kolehmainen. 
 
VERTAISTUKITOIMINTA 
 Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen kautta on voinut olla yhteydessä osastolle 
                    nimettyyn vertaistukihenkilöön. (Kirsi Roos) 
 
TIEDOTTAMINEN 
 Osaston tapahtumista ilmoitettiin lehdissä Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa 
 Viikko yhdistykset-palstalla ja osaston kotisivuilla 
 https://www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/keskiuusimaa/. 
  
 Paikallisosaston johtokunnan puheenjohtaja on jakanut sähköpostitse 
 saamaansa tietoa edelleen lähetettynä johtokunnan jäsenille sekä muille 
 suullisesti niissä tilaisuuksissa, joita on voitu vuoden aikana järjestää. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KUNNILTA SAADUT AVUSTUKSET 
 Järvenpään kaupunki, toiminta-avustus (v. 21-22) 1300 €  
 (avustuksesta v. 2021 saatu 700 €, loput 600 € maksetaan 2022)  
                    Keravan kaupunki, toiminta-avustus 0 €  
                    Keravan kaupunki, tilatuki 0 €  
                    Tuusulan kunta, toiminta-avustus 0 € 
 
  
 
 
 
 
 
 


