
                                               

 

 
  

TOIMINTAKERTOMUS 2021 
HYVINKÄÄN SEUDUN PAIKALLISOSASTO                                                                  

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS – SÖDRA FINLANDS 

CANCERFÖRENING RY 

 



 

 

JOHDANTO: Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Hyvinkään seudun osasto on perustettu 
20.3.1988, osastomme tuli toimineeksi 33 vuotta. Essyn missio ”Hyvä elämä ilman syöpää ja 
syövästä huolimatta” ohjaa ja kuvaa luontevasti osaston toimintaa. Keskeisiä tavoitteita on 
edistää terveyttä, ehkäistä syöpää ja tukea sairastuneiden ja heidän läheistensä psyykkistä ja 
sosiaalista selviytymistä sairauden eri vaiheissa. Toiminta tukee hyvän elämän toteutumista 
tarjoamalla kulttuuria, esiintyjiä, retkiä, matkoja, liikuntaa, seurustelua ym. hyvinvointia 
edistävää toimintaa, jossa sairaus voi olla taustalla ja sairauden voi hetkeksi unohtaa.  
** Vuosi 2021 oli jo toinen koronavuosi, jonka aikana on taisteltu eteenpäin terveys edellä. 
Olemme eläneet viranomaismääräysten mukaan ja noudattaneet pääyhdistykseltä saatuja 
ohjeita. Myös kuluva vuosi 2022 alkoi kokoontumisrajoituksin ja toiminta on tauolla ainakin 
31.1.2022 asti. Yhteyksiä ylläpidetään digitaalisesti etänä ja puhelimella. 
  
HALLINTO: Koronavuosi on ollut raskas myös osastomme johtokunnalle, kuten muillekin. 
Haasteita on ollut pitkin vuotta: on suunniteltu, peruttu, muutettu ja yritetty ymmärtää. Uusia 
toimintatapoja on etsitty ja otettu käyttöön. Puheenjohtajana toimi Kristiina Pirinen, johtokuntaan 
kuuluivat Sinikka Ahvenainen, Inkeri Hakala, Sinikka Kemppi, Anja Kortelainen, Katri Kultanen, 
Lea Leikkainen, Osmo Sihvonen, Terttu Tuominen ja Lasse Valtonen. Johtokunnan kokouksia 
oli 8 kertaa. Vuoden ensimmäinen ja samalla vuosikokousta valmisteleva kokous pidettiin 
sähköpostissa. Vuosikokous ”suoritettiin historiaa tehden” sähköpostissa, mutta saimme 
kirjanpidon vaatimat asiakirjat ajallaan lähetettyä pääyhdistykselle. Järjestäytymiskokous 
kasvotusten siirtyi kesäkuulle asti. Syyskaudella johtokunta pystyi koronaturvallisesti 
kasvotusten kokoustamaan. Toiminnantarkastajana on toiminut Ari Poskiparta. Hyvinkään 
Yhdistykset ry:ssä ei ole ollut enää osastoltamme edustajaa. 
 
JÄSENET: Osastoon kuuluu Hyvinkään ja Nurmijärven alueella asuvia syöpäyhdistyksen 
jäseniä. Vuoden 2021 lopussa jäseniä oli Hyvinkäällä 443 (v 2020=457) ja Nurmijärvellä 200 (v 
2020 =201).  
 
TOIMINTA: **Kevätkaudella ei ollut toimintaa eikä kerhoja. Koronatilanteen syksyllä 
helpottaessa voitiin kerhoja alkaa järjestää. Tilaisuuksiin osallistui yht. 330 hlöä. Yht. 4 kerhoa ja 
joulujuhla saatiin pidetyksi. Koettiin iloista jälleennäkemistä, vaihdettiin hyviä ja huonoja 
kuulumisia, oltiin koronaturvallisesti yhdessä. Kahvittelun ja rupattelun lisäksi toteutui muutama 
asiantuntijavierailukin esityksineen. THL:n ja pääyhdistyksen ohjeita/suosituksia on noudatettu: 
käsien pesu, käsidesit, pintojen pyyhkiminen, vahva maskisuositus, turvavälit eikä oireisena 
liikkeelle. Ikä ja riskiryhmään kuuluminen ym. ohjeet on huomioitu. 
Tammikuu ->syyskuu, ei toimintaa. 
 
Lokakuu  
* 12.10. kerho, mukana 66 hlöä. Vieraana neuvontahoitaja Marja Sarvi, aiheena korona-aika.  
Kuunneltiin kerholaisten kokemuksia ja tuntemuksia kuluneesta ajasta, elämästä ja odotuksista. 
* 26.10. kerho, mukana 63 hlöä. Toiveikas tilaisuus, kun kerrottiin alkavasta 
vesijumpparyhmästä, sai ilmoittautua joulujuhlaan, kerrottiin Solariksen tuetulle lomalle 
hakemisesta seuraavalle vuodelle ym. tulevan vuoden suunnitelmia. Vapaata seurustelua. 
Marraskuu 
* 9.11. kerho, mukana 63 hlöä. Colores-Suomen Suolistosyöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Jenni Tamminen-Sirkiä vieraana: ”Mikä suolistosyöpäpotilasta mietityttää?” Runsas tietopaketti, 
reipas esitys ja ohjeita: Älä pingota, vaan nauti elämästä! Opi pärjäämään sen kanssa, mitä on! 
* 22.11. kerho, mukana 57 hlöä. Teemana Hyvinkään 100-vuotias kirjasto. Vieraina 
kirjastonhoitaja Kirsti Ahlsten ja opiskelija Heli Vainio, joiden asiantuntevalla opastuksella 
tutustuimme kirjaston monipuoliseen ja mielenkiintoiseen tarjontaan. Bonuksena hyvin kerrotut 
tarinat, kirjavinkit ja niistä luettuja pätkiä. 
 
 



 

 

Joulukuu 
* 7.12. Joulujuhla ja -ateria, mukana 81 hlöä. Nyt näyttäytyi toiminnassa uusi asia: koronapassi!  
Kaikilla ilmoittautuneilla piti olla näyttää ovella koronapassi, joka tarkistettiin kännykän 
lukijasovelluksella. Kunnossa olivat, eikä ketään tarvinnut käännyttää pois. Juhla sujui 
koronaturvallisesti hieman vähemmällä ohjelmalla, Taatan joulupakina sentään kuunneltiin ja oli 
kanttorin säestämänä jouluista musisointia. Seurakunnan pitopalvelun ruuat torttukahveineen 
maistuivat. 
 
**Yhteistyötä pääyhdistyksen ja muiden tahojen kanssa 
**”Vertaistukiryhmät syöpään sairastuneille ja rintasyöpäpotilaille (max 6 hlöä/ryhmä) eivät 
toteutuneet rajoitusten takia syyskaudella. Tapaamiset olisivat olleet Onnensillassa. 
** Neuvontahoitaja Marja Sarven tavoittamisesta ja palveluista on ilmoiteltu Aamupostin 
yhdistyspalstalla. Hänen kauttaan on saanut myös vertaistukihenkilöiden yhteystiedot. 
**Koulutetut emännät Ulla-Maija Saarikoski, Heli Aalto ja Tuula Leinonen ovat olleet valmiina 
vastaanottamaan kerhoissa uusia jäseniä. 
**Pääyhdistys on järjestänyt vuoden aikana paikallisosastojen puheenjohtajien kokoukset 
”Teams”-palavereina, joihin Kristiina Pirinen on osallistunut. 
** Terttu Tuominen ja Ulla-Maija Saarikoski ovat olleet osaston edustajia Essy:n edustajistossa. 
** Roosa nauhojen myyntiä syksyn kampanjan aikana organisoi Ulla-Maija Saarikoski. Mukana 
menossa oli joukko vapaaehtoisia ja maskotti ”Roosa-Nalle”. Myyntitapahtumia oli kolme: 23.9. 
Onnensillassa ”Liikettä ja toimintaa”-päivän ohessa, 8.10. Kauppakeskus Willassa Citymarketin 
käytävällä ja 12.10. Seurakuntakeskuksen aulassa. Muualla jäsenet kukin tahollaan myivät 
nauhoja yht. 712 kpl, joka on korona-ajan haasteissa loistava suoritus. Lämmin kiitos kaikille! 
 
**Matkat, retket ja virkistys  
**Vuoden aikana ei ole voitu järjestää retkiä eikä teatterimatkoja. Suunnitellut Riihimäen 
Teatterin ”Menopaussi”-esitys ja Ravintola Harlekiinin Show&Dinner -tapahtuma ovat 
peruuntuneet, mutta edelleen toiveissa v. 2022. 
 
**Liikunta: 
Syyskaudella on tiistaisin turvavälein Katri Kultasen ja Sinikka Kempin vetäminä pienellä 
joukolla kirkon parkkipaikalta startattu kävelyille sauvojen kanssa tai ilman.  
Uutta oli ohjatun vesijumpparyhmän aloitus 27.10. Sveitsin Uimalassa yhdessä Nurmijärven 
Hengitysyhdistyksen kanssa. Katri Kultasen vetämänä ryhmä sai innostuneen vastaanoton, 
jumpassa 10-15 hlöä/kerta. Lepovillan Kuntosali on ollut koko vuoden suljettuna. 
 
TIEDOTTAMINEN: Osaston asioista on ilmoitettu paikallislehdissä yhdistykset-palstalla: Aamu- 
posti, Aamuposti Viikko ja Nurmijärven Uutiset. Olimme kotisivuilla osoitteessa:  
www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/hyvinkaa. 
 
TALOUS: Syksyn Roosa nauha -kampanjaa varten tilasimme 650 nauhaa. Lisähankinnan 
ansiosta onnistuimme myymään 712 kpl, tuloutus tilille 2296,77€.  Eero Eskolan rahastosta v:lle 
2020 saimme avustusta 3500€, josta vielä käyttämättömät varat voidaan siirtää v:lle 2022. 
Lammin Säästöpankin v:n 2019 lahjoitussummaa voidaan hyödyntää tulevina vuosina. 
Perinteisiä pääsiäis- ja joulumyyjäisiä ei ole voitu järjestää. Syksyn kerhoissa kertyi osastolle 
jonkin verran varoja käsitöiden, korttien ja adressien myynnistä. Osaston talous on vakaalla 
pohjalla. 
 
JOHTOKUNTA 
  


