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Keski-Uudenmaan Osasto  (päivitys 2.3.2022, lisäys 16.3)  
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
 
 
JOHDANTO 

 

Vuosi 2022 on osastomme 40. 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 2022 kaikki ESSY:n nimissä sisätiloissa   
 tapahtuva toiminta on ollut ESSY:n ohjeistuksen mukaisesti   
 keskeytettynä 28.2.2022 asti.  
 Näin ollen teemme osastoiltojen tilavarauksia ja/tai  
 teatterivarauksia vasta ko. päivämäärän jälkeen. Kevään ja syksyn  
 toimintaa tullaan toteuttamaan ESSY:n ja aluehallintoviraston 

 ohjeiden mukaisesti.  
 
Osastoillat  
 
 Pyrimme aloittamaan kokoontumiset osastoiltojen merkeissä 

pandemiatilanteen salliessa kuukausittain vuorotellen Järvenpäässä, 
Keravalla ja Tuusulassa. 

 16.3 pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin, että osastoillat järjestetään 
aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17-19. 

 
Alustavasti kokoontumispaikat ovat: 
• Myllytien toimintakeskus, os. Myllytie 11, Järvenpää (16.3) 

• Viertolan palvelukeskus, os. Timontie 4, Kerava         (5.4)  

• Tuusulan Pääkirjasto, Autoasemankatu 2, Tuusula     (3.5) 



 
Kevään osastoiltoihin on ehdolla urologin luento eturauhas- ja virtsatiesyöpien 
oireista, tutkimusmenetelmistä ja hoidoista. 
 
 
Mahdollisuuksien mukaan kerhoiltoihin pyritään järjestämään ohjelmaa mm. 
asiantuntijaluentoja, eri vapaaehtoistoimijoiden toiminnan esittelyjä, askartelua 
yms. 
 

 
Virkistys- ja muu toiminta  

       
 Osastoiltojenaloituksista tiedotetaan osaston nettisivuilla ja         
 paikallislehdissä. 
    

• Kesä-elokuussa järjestämme ulkoilupäiviä 

• Hyvinvointilomat ry on myöntänyt osastollemme STEA:n tukeman 25 
hengen ryhmäloman Kuortaneen Urheiluopistolle 29.8-2.9.2022. Hakuaika 
lomalle on 28.3-29.5.2022 välisen ajan ja henkilökohtaisesta hausta 
tiedotetaan erikseen vuosikokouksen yhteydessä. 

• Alustava varaus on tehty Keravan Oopperan ”Viulunsoittaja katolla” 
esitykseen 16.10 klo 15:00 30 lipusta. 

• Osaston 40-vuotisen toiminnan juhlistamistoimenpiteistä päättää tuleva 
johtokunta.  

 

Edustus- ja koulutustoiminta 
 
Osallistumme Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n ja syöpäjärjestöjen koulutus- 
ym. tilaisuuksiin tarjonnan mukaan. 

 
Muu toiminta  
. 

Osasto osallistuu paikallisiin yleisötapahtumiin, jakaa esitettä, tiedotteita ja on 
aktiivinen lehdistön suuntaan.  
 
Johtokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan esityksestä. 
 

Jäsenistön muistaminen 
 
Poisnukkuneita jäseniä muistetaan osastoilloissa yhteisellä           
hiljaisella hetkellä. 

 
Ansiomerkkejä on haettavissa Suomen Syöpäpotilaat ry:ltä aktiivisesti osaston 
toimintaan osallistuneelle jäsenelle.  



 
 

Tiedottaminen 
 
Osaston tapahtumista ilmoitetaan lehdissä Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaan 
Viikkouutiset yhdistykset-palstalla ja osaston kotisivuilla https://www.etela-
suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/keski-uusimaa/. 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. 

• Osallistutaan johtokunnan harkinnan mukaan myyjäisiin. 

• Osallistutaan roosanauha kampanjaan. 

• Omatoimista varainhankintaa (arpamyynti yms.) 

 


