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Vuoden 2021 toiminta lukuina 
 

• Jäseniä 11 315 

 

• Neuvontahoitajien 

asiakastapaamisia 2 433 

 

• Kuntoutusohjaajan  

asiakastapaamisia 492 

 

• Neuvontahoitajien ohjaamien ryhmien 

kokoontumiskertoja 134 

 

• STEA-kurssien osallistujia 30 

 

• Liikuntaryhmiin osallistui n. 200 henkilöä 

 

• Vertaistukihenkilöä hakeneita 79 

 

• Vertaistukihenkilöitä 49 

 

• Facebook-seuraajia 1 664 
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1. Johdanto 
 

Saavuttaessa vuoteen 2021 Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksessä (myöhemmin Essy) oltiin jo totuttu 

etätoiminnan maailmaan, edellisvuoden keväänä alkaneesta koronapandemiasta johtuen. Tämä 

ensimmäinen vuosi uutta strategiakautta (2021–2025) käynnistyikin siten, että etäryhmät ja muu 

etätoiminta pyörivät niin henkilökunnan kuin monien osallistujienkin kannalta jo rutiinilla. Kuitenkin 

kasvokkaisia kohtaamisia kaivattiin monella yhdistyksen toiminnan saralla, ja pandemian rauhallisemmat 

vaiheet alueellamme tarjosivatkin mahdollisuuksia järjestää kohtaamisia, joskin rajoitetusti. Yhdistyksessä 

pantiin merkille se, miten esimerkiksi paikallis- tai vertaistukitoiminnassa mukana olevat ihmiset odottivat 

aikaa ja mahdollisuuksia päästä jälleen kohtaamaan toisiaan ja toimimaan yhdessä.  

 

Oman haasteensa niin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen kuin viestintäänkin toi vaihtelevien 

koronarajoitusten mukana pysyminen ja toimintaan osallistumisen ohjeiden päivittäminen. Yhdistyksen 

palvelujen käyttäjiä pyrittiin pitämään tilanteen tasalla verkkosivu- ja Facebook-tiedotteiden avulla.  

Essyn palveluiden laadun arvioimiseksi ja toiminnan kehittämiseksi on pyydetty palautetta eri vaiheissa 

toimintakautta. Asiakas-, ryhmä- ja luentopalautteet ovat antaneet meille kullanarvoista tietoa siitä, miten 

olemme onnistuneet sekä siitä, millaisia toiveita ihmisillä on. Kun keväällä 2021 kysyimme jäseniltä, mikä 

Essyn palveluissa tai toiminnassa on parasta, korostuivat vastauksien suurimpina teemoina vertaistuki, 

tieto, tuki, kurssit ja ryhmät sekä neuvontapalvelut. Tuki ja apu suoraan ihmiseltä ihmiselle on kantavana 

voimana myös etätoiminnassamme, joka pysyy osana yhdistyksemme tarjontaa jatkossakin. 

 
Kiitos kaikille yhdistyksen toiminnassa 2021 mukana olleille!   
 
Inge-Brit Barkholt 
toiminnanjohtaja 
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2. Yhdistyksen visio, missio ja strategia  
 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys r.y. (Essy) on vuonna 1965 perustettu kansanterveysjärjestö, jonka 

tarkoituksena on ehkäistä syöpää sekä tukea ja kuntouttaa syöpää sairastavia ja heidän läheisiään. 

Terveyden edistäminen on olennainen osa yhdistyksen toimintaa, koska terveellisillä elintavoilla voidaan 

pienentää syöpäriskiä.  

 

Essy on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen ja sitoutunut Syöpäjärjestöjen yhteiseen strategiaan vuosille 

2021–2025. Essyn omassa strategiassa nostetaan esille yhdistyksen omat toiminnan tavoitteet 

Syöpäjärjestöjen strategian pohjalta. Essyssä toiminnan keskiöön on nostettu työikäisiä ja lapsiperheitä, ja 

tämä painotus näkyi vuonna 2021 muun muassa työikäisille tarjottujen ryhmien sekä vanhemmille tarjotun 

Lapset puheeksi -keskustelutuen muodossa.    

Syöpäjärjestöjen yhteisiä arvoja ovat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, luotettavuus, saavutettavuus sekä 

yhteisöllisyys. Syöpäjärjestöjen yhteisen vision mukaisesti tavoittelemme ihmisille hyvää elämää ilman 

syöpää ja syövästä huolimatta.  Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen missiona eli tehtävänä on ehkäistä 

syöpään sairastumista, edistää siitä selviytymistä ja tarjota tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. 

Pyrimme siihen, että jokainen saa tarvitsemaansa tietoa, tukea ja neuvontaa kohdatessaan syövän.  

Essy toimii laajalla alueella Etelä-Suomessa. Toimialueeseen kuuluvat Uusimaa, Kanta-Häme ja osa Päijät-

Hämettä. Yhdistyksen keskustoimisto sijaitsee Itämerenkadulla Helsingissä. Muut toimipisteet ovat 

Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Paikallisosastoja ja -kerhoja yhdistyksellä on 12, joista yksi on 

ruotsinkielinen. 

3. Jäsenyys  

3.1 Jäsenyydestä yleisesti  
 

Essy on olemassa jäseniään varten ja heidän ansiostaan. Yksityishenkilöt voivat liittyä yhdistyksen 

varsinaisiksi jäseniksi, ja oikeuskelpoisilla yhteisöillä on mahdollisuus kannatusjäsenyyteen.  

Vuonna 2021 Essyn varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus oli 25 euroa. Ainaisjäsenet eivät maksa 

jäsenmaksua. Toimintavuoden lopussa yhdistyksessä oli varsinaisia jäseniä 11 315, joista ainaisjäseniä 458 

ja lahjajäseniä kaksi. Lahjajäsenyys esiteltiin vuonna 2021 Essyn verkkosivulla ja Facebook-sivulla uutena 

mahdollisuutena. Jäsenyyden lahjoittaminen edellyttää puhelinyhteydenottoa toimistosihteeriin. 

3.2 Jäsenmäärän kehitys 
 

Jäsenmäärän laskeva trendi jatkuu edelleen, mutta toimintakauden aikana pyrittiin löytämään keinoja 

kasvattaa uusien, liittyvien jäsenten määrää sekä kiinnittämään huomiota jäsenten tarpeisiin ja jäseneksi 

liittymisen syihin. Toimintavuoden aikana uusia jäseniä liittyi yhdistykseen 387 (vuonna 2020 liittyi 498).   
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TAULUKKO 1: Essyn jäsenmäärän kehitys vuosina 2018–2021 

Vuoden 2021 maaliskuussa kampanjoitiin Facebookissa jäsenkampanjalla, jonka taustalla oli kysely, josta 

viestittiin Essyn uutiskirjeessä. Kyselystämme kävi ilmi, että jäseneksi liittymisen tärkeimmät syyt liittyvät 

seuraaviin asioihin: 

1. Oma sairastuminen  

2. Tiedon saanti 

3. Läheisen sairastuminen 

4. Vertaistuki 

5. Tuen saanti 

Kyselyn tuloksista tehtiin myös blogijulkaisu. Jäsenkampanjan tuloksena saatiin sosiaalisen median 

näkyvyyttä sekä uusia Facebook-seuraajia, joskaan ei nousua jäseneksi liittymisissä.   

3.3 Jäsenedut 

Osana jäsenpalvelua tarjotaan Essyn jäsenille myös jäsenetuja. Vuonna 2021 jäsenille tarjottiin kaikille 
avoimien palvelujen lisäksi seuraavia etuja:  

• Syöpä-lehti kotiin kuljetettuna neljästi vuodessa (ruotsinkielisille ruotsinkielinen Cancer-liite) 

• Mahdollisuus osallistua Essyn liikuntaryhmiin 

• Oikeus hakea hoitovuorokausikorvausta 

• Oikeus hakea avustusta lapsisyöpäpotilaiden perheille  

• Tuote- ja palvelualennuksia yrityksiltä  

• Mahdollisuus alennuksiin paikallistoiminnan tapahtumien ja retkien maksuista  

• Uima-asun käyttöoikeusmerkki tarvittaessa 

Kesällä 2021 käytiin läpi Essyn alueella voimassa olevia jäsenetuja ja päivitettiin niihin liittyviä tietoja 
yhdistyksen verkkosivulla. Uusia, sovittavia jäsenetuja ajatellen luotiin sopimuspohja, jonka on tarkoitus 
toimia mallina kaikista uusista eduista sopimisessa.  

Hoitovuorokausikorvauksia maksettiin vuoden aikana 16:lle henkilölle yhteensä 247:stä vuorokaudesta. 

Korvausta maksettiin yhteensä 1 235 euroa. Korvauksen määrä nostettiin vuoden 2021 alusta kahdesta 

eurosta viiteen euroon.  
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Alkuavustusta haettiin 31:n hakemuksen verran, ja avustusta myönnettiin 5 270 euron edestä. 

TAULUKKO 2: Vuosina 2018–2021 maksetut hoitovuorokausikorvaukset ja alkuavustukset  

4. Palveluneuvonta usein ensikosketuksena Essyyn 
 

Yhdistyksen toimistosihteerit vastaavat pääasiassa palveluneuvonnasta, joka on monesti ihmisten 

ensimmäinen kosketuspiste yhdistyksen toimintaan. Palveluneuvonnan kautta kerrotaan yhteyttä ottaneen 

tarpeiden ja tilanteen mukaisesti Essyn toiminnasta sekä ohjataan tarvittaessa Essyn palveluiden lisäksi 

muiden tahojen piiriin.   

 

Essyn toimistosihteerit auttavat myös muun muassa jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Essyllä on kaksi 

toimistosihteeriä, yksi Helsingissä ja toinen Lahdessa. Lahden toimipisteen toimistosihteerin työajasta 40 % 

on varattu viestinnän tehtäviin. Toimistosihteereillä oli vuoden aikana 2 203 palveluneuvontatapahtumaa. 

Marraskuussa tuotiin toimistosihteerin toimenkuvaa esiin blogikirjoituksella, jossa toimistosihteeri vastaa 

työnkuvaansa liittyviin kysymyksiin. Toimintakauden aikana noin 45 % Essyn toimistosihteerien 

yhteydenotoista koski jäsenyysasioita, ja noin 22 % liittyi rintaproteesivälitykseen ja -ajanvaraukseen.  

5. Ammatillista tukea neuvontahoitajien ja kuntoutusohjaajan 

palveluista 

 
”Olen aivan äärimmäisen tyytyväinen saamaani palveluun. Olen saanut myötäelävää ja kannustavaa tukea 

juuri silloin, kun hätäni ja huoleni on ollut suurin. Mahdollisuus näin joustavaan palveluun on tosi 

arvokasta.” – Essyn neuvontapalvelun asiakas, 2021 
 

5.1 Neuvontahoitajat 
 

Yhdistyksen neuvontahoitajat ovat asiakkaiden tukena eri vaiheissa hoitopolkua – alkaen jo siitä, kun huoli 

syövästä herää ja aina syöpähoitojen jälkeiseen aikaan. Tukea saavat niin sairastuneet kuin heidän 

läheisensäkin, sekä kahden kesken neuvontahoitajan kanssa keskustellen että ryhmissä. 

Essyllä työskenteli vuonna 2021 neljä neuvontahoitajaa, joista yksi Hämeenlinnan, Riihimäen ja Hyvinkään 

alueella STEA-rahoituksen turvin. 

Neuvontahoitajien työnkuvaan kuuluu keskeisesti psykososiaalisen tuen ja palveluohjauksen antamista 

syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tätä työtä tehtiin vuonna 2021 paljon etänä joko puhelimitse 

tai Teams-sovelluksen välityksellä, mutta myös yhdistyksen toimitiloissa koronarajoitukset ja 

terveysturvalliset käytännöt huomioiden. Lahdessa proteesipalvelu toimi koko vuoden ajan normaalisti 

kasvokkain. Keskusteluasiakkaista moni tuli myös Lahden toimistolle kasvokkaiseen asiakastapaamiseen 

vuosi hlöä vrk € perheitä €

2018 32 604 1208 37 6290

2019 19 446 892 37 6290

2020 13 329 658 33 5610

2021 16 247 1235 31 5270

Hoitovuorokausikorvaukset Alkuavustukset
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verrattuna muihin yhdistyksen toimipisteisiin. Lahdessa toteutettiin jonkin verran myös kotikäyntejä. HYKS 

Syöpätautien klinikalla normaalioloissa työskentelevä Essyn neuvontahoitaja ei vuonna 2021 

koronapandemian ja Syöpätautien klinikan rakennustöiden vuoksi voinut palata klinikalle työhön, vaan 

työskenteli etänä ja osittain Essyn Helsingin toimipisteessä.  

Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä ottivat itse yhteyttä yhdistykseen tai Syöpäjärjestöjen 

valtakunnallisen neuvontapalvelun kautta välittyi yhteydenottopyyntöjä neuvontahoitajille. Asiakkaat olivat 

yhteydessä neuvontahoitajiin usein ensikontaktina myös sähköpostitse. Vuoden aikana yhteydenottoja 

neuvontahoitajiin sähköpostitse oli reilu tuhat. Asiakastapaamisia neuvontahoitajilla oli vuoden aikana 

yhteensä 2 433, sisältäen 354 rintaproteesiasiakaskäyntiä. Rintaproteesien sovitusta ja välitystä toteutettiin 

aikaisempien vuosien tapaan Lahden toimipisteessä ajanvarauksella, mutta koronan vuoksi erityistä 

terveysturvallisuushuolellisuutta käyttäen.   

 

TAULUKKO 3. Neuvontahoitajien asiakastapaamismäärät 2021. Huom. Taulukossa Helsinki-sarakkeeseen 

sisältyvät myös Syöpätautien klinikan luvut – vuonna 2021 kohtaamisia siellä ei ollut. 

Neuvontapalvelu sai asiakaskyselyissä hyvää palautetta: asteikolla 1–4 neuvontapalvelun keskiarvosanaksi 

palautteiden perusteella saatiin koko vuodesta 3,85.  

TAULUKKO 4: Neuvontapalvelusta saatua asiakaspalautetta 2021 

5.2 Kuntoutusohjaaja 
 

Lisäksi neuvontatyötä teki myös kuntoutusohjaaja, joka jatkoi yhdistyksen pitkään jatkunutta yhteistyötä 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa Päijät-Hämeen keskussairaalassa työskennellen. Päijät-

Vuosi Helsinki Lahti HML+RMK

Asiakas-

tapaamiset 

yhteensä

Proteesi-

käynnit / 

Lahti

Kaikki 

yhteensä

2018 427 622 129 1178 382 1560

2019 570 233 44 847 408 1255

2020 1193 511 216 1920 412 2332

2021 1200 617 262 2079 354 2433

Neuvontahoitajien asiakastapaamiset + proteesikäynnit
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Hämeen hyvinvointiyhtymä eli PHHYKY osti kuntoutusohjaajapalvelun Essyltä. Yhteistyö päättyi kesällä 

2021 sopimuksen päättyessä, ja kuntoutusohjaus siirtyi PHHYKY:n omaksi toiminnaksi. 

 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa yhdistyksen kuntoutusohjaajan työhön kuului potilaan ohjausta ja 

neuvontaa sairauden kanssa selviytymisessä, kuntoutus- ja sosiaalipalveluihin ohjaamista, 

kokonaisarvioiden tekemistä potilaan tilanteesta sekä avustamista erilaisten tukien anomisessa. Työhön 

kuuluivat myös kotikäynnit ja niihin liittyen erilaisten lausuntojen tekeminen selviytymisen edistämiseksi 

sekä apuvälineiden ja tukien saamiseksi. Kuntoutusohjaajalla oli aikavälillä 1.1.–11.7.2021 343 

potilaskäynniksi luokiteltavaa potilaspuhelua sekä 88 potilastapaamista. Etänä toteutettavia sähköisen 

asioinnin potilastapaamisia oli 55 ja kotikäyntejä kuusi.  

6. Vertaistukea ryhmien kautta 

6.1 Kurssien ja ryhmien merkitys  
 

Essyn kurssit ja ryhmät tarjoavat syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen mahdollisuuksia kohdata 

toisia samankaltaisissa tilanteissa olevia. Kurssien ja ryhmien tarkoituksena on myös antaa osallistujille 

tietoa syövästä sekä tukea sairastuneen ja hänen läheistensä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toipumista. 

Lisäksi tavoitteena on parantaa sairastuneen ja hänen läheistensä elämänlaatua, elämänhallintaa ja kykyä 

selviytyä arjesta sairaudesta huolimatta.  

 

”Vertaistukiryhmässä voi puhua sairaudesta rehellisesti muille, jotka ovat samankaltaisissa tilanteissa.” 

– Vuonna 2021 Essyn ryhmään osallistunut  

 

 

6.2 Kurssit ja ryhmät vuonna 2021 
 

Toimintavuoden aikana Essy järjesti omarahoitteisesti yhteensä 25 neuvontahoitajan ohjaamaa ryhmää 

suunnattuna sairauden eri vaiheissa oleville syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. 

Kokoontumiskertoja oli yhteensä 134, näissä yksittäisiä käyntikertoja oli yhteensä 612.  

 

Essyn neuvontahoitajien ohjaamia ryhmiä oli seuraavanlaisilla teemoilla:  

 

• Syöpä ruuhkavuosina  

• Työikäisten ryhmä 

• Pitkäaikaista syöpää sairastavien ryhmä 

• Aivokasvainpotilaiden ja heidän läheistensä ryhmä 

• Keuhkosyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä ryhmä 

• Miesten ryhmä 

• Elämän eväät -kurssin jatkotapaaminen 

• Minä, syöpä ja työ -ryhmä 

• Syöpään sairastuneille naisille syöpähoitojen jälkeen -ryhmä 

• NET-syöpää sairastavien ryhmä 

• Pitkäaikaista syöpää sairastavien läheisten ryhmä 

• Pitkäaikaista syöpää sairastavien läheisten ryhmä + seurantatapaaminen 

• Teematapaamiset syöpään sairastuneelle ja läheiselle 

• Venäjänkielisten syöpää sairastavien ryhmä 
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”Ryhmä toimi mainiosti ja siitä tuli itselle tärkeä paikka purkaa tuntoja sairastamisen keskellä. Ryhmässä 

sai hyvää vertaistukea ja ohjaus oli ammattitaitoista ja sopivan hienovaraista.” 

– Essyn vertaistukiryhmään 2021 osallistunut 

 

• Levinnyttä rintasyöpää sairastavien ryhmä 

• Miniwebinaareja syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen 

Yhteistyössä PHHYKY:n kanssa järjestettiin rintasyöpään sairastuneille kurssi, johon osallistui yhdeksän 

henkilöä. Kurssi kokoontui yhteensä kuusi kertaa. 

Essyn vertaistukiryhmiä arvioitiin palautekyselyssä siten, että asteikolla 1–4 erilaiset ryhmään liittyvät asiat 

(kuten ohjaus, ryhmän koko ja sisältö) saivat vuodelta keskiarvona arvosanan 3.8. Vastaavasti ryhmään 

osallistumisen vaikutuksista (kuten tiedon ja vertaistuen saamisesta sekä hyvinvoinnin lisääntymisestä) 

saatiin samalla arviointiasteikolla koko vuoden keskiarvosanaksi 3,65.  

 

TAULUKKO 5: Asiakaspalaute Essyn vertaistukiryhmistä vuonna 2021 

 

 

 

 

 

 

RYHMÄT Keskiarvo Keskiarvo Keskiarvo

Kevät Syksy Kevät+Syksy

Arvio ryhmään liittyvät asiat

Ryhmän ohjaus oli osaavaa 3,9 3,9 3,9

Ryhmä oli sopivan kokoinen 3,8 3,8 3,8

Ryhmäkertojen sisältö oli hyvin suunniteltu 3,6 3,6 3,6

Toiminta oli mielekästä 3,8 3,8 3,8

Ryhmän kokoontumisia oli riittävästi 3,5 3,6 3,55

Ryhmän kokoontumisväli oli sopiva 3,6 3,6 3,6

Ryhmässä oli hyvä ilmapiiri 3,9 3,9 3,9

Koin itseni tervetulleeksi ryhmässä 3,9 3,9 3,9

Ryhmän ohjaaja huomioi tasapuolisesti 

osallistujia 3,9 3,9 3,9

Keskiarvo kaikki ryhmät 3,8 3,8 3,8

Arvio ryhmään osallistumisen vaikutuksista

Sain ryhmästä tietoa ja tukea 3,6 3,7 3,65

Ryhmässä sain vertaistukea toisilta 

osallistujilta 3,6 3,8 3,7

Ryhmään osallistuminen on lisännyt 

hyvinvointiani 3,6 3,6 3,6

Ryhmään osallistuminen on lisännyt 

jaksamista arjessa 3,5 3,5 3,5

Ryhmään osallistuminen toi mielekästä 

sisältöä arkeeni 3,4 3,6 3,5

Ryhmään osallistuminen on vahvistanut 

tunnetta, että en ole yksin tilanteeni kanssa 3,8 3,8 3,8

Keskiarvo kaikki ryhmät 3,6 3,7 3,65

Palautteen antaneiden määrä ryhmät 47 52 99
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Lisäksi yhdistys oli hakenut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli STEA:n rahoitusta tukemaan 

kurssitoiminnan järjestämistä. Rahoitushaun koordinoi Suomen Syöpäyhdistys ry. STEA-rahoituksella 

toteutettiin neljä kurssia, joiden yhteisarvosanaksi saatiin palautteina 4,3 (maksimiarvosanan ollessa 5).  

• Syöpään sairastuneiden puolisoiden tukiryhmä, kokoontumiskertoja 10, osallistujia 9, toteutettiin 

etänä. 

• Hyvinvointia luonnosta -avokurssi pitkäaikaista, kroonista syöpää sairastaville, 

kokoontumiskertoja 5, osallistujia 7, toteutettiin kasvokkain Helsingissä. 

• Askeleita hyvään oloon -yksilökurssi, keväältä 2021 syksyyn siirtynyt kurssi, kokoontumiskertoja 8, 

osallistujia 8, toteutettiin kasvokkain Hämeenlinnassa.   

• Syöpä ruuhkavuosina – selviytymisen avaimet lapsiperheessä, kokoontumiskertoja 7, osallistujia 

6, toteutettiin etänä.  

7. Tietoa ja tukea luennoilta  
 

Yhdistys järjesti toimintakaudella seuraavat webinaarit Teams-sovellusta käyttäen:  

• Syöpä ja ravinto, 9.3.2021, yhteistyössä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen 

• Syöpä, menetys ja läheisen suru, 25.5.2021, yhteistyössä sairaalateologi Tuula Portin 

• Syöpä, parisuhde ja seksuaalisuus, 27.5.2021, yhteistyössä seksuaaliterapeutti Mari Päiväniemi 

• Ensitieto-webinaari, 27.10.2021, yhteistyössä erikoislääkäri Petri Nokisalmi 

• Syöpä, parisuhde ja seksuaalisuus, 9.11.2021, yhteistyössä seksuaaliterapeutti Veera Mäkinen 

Webinaareista saadun palautteen mukaan ne vastasivat odotuksia suurilta osin: 

TAULUKKO 6: Essyn vuoden 2021 webinaareista saatua palautetta 

Essy myös piti Teams-sovelluksen välityksellä sarjaksi suunniteltuja miniwebinaareja erilaisista syöpää 
sairastavia ja heidän läheisiään koskevista aiheista. Keväällä pidettiin seitsemän miniwebinaaria, jotka 
toistettiin kahteen kertaan, ja syksyllä viisi peräkkäistä, jotka toistettiin kahdesti. Miniwebinaareissa oli 
aiheina muun muassa oman hyvinvoinnin tukeminen sairauden aikana, sosiaaliturva sekä syövästä 
toipuminen ja kuntoutuminen. 

 
Essy järjesti etäyhteyksin myös jo perinteeksi muodostuneen Pink Power -tapahtuman 8.10.2021. Noin 
kaksikymmentä henkilöä liittyi linjoille tähän tapahtumaan, jonka tarkoituksena oli tarjota mahdollisuus 
hetken irtiottoon arjesta naisille, joita syöpä koskettaa. Vuoden tapahtuman teemana oli vahvuudet ja 
voimavarat, ja aiheesta oli alustamassa fysioterapeutti, metsämieliohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja 
Terhi Pyykönen.  

 

 

WEBINAARIT

Vastasiko odotuksia Kyllä % Ei % Osittain % Vastaus %

Syöpä ja ravinto 9.3.2021 86,1 0 13,9 37

Syöpä, menetys ja läheisen suru 25.5.2021 82,6 0 17,4 76,7

Syöpä, parisuhde ja seksuaalisuus 27.5.2021 66,7 0 33,3 30

Ensitieto -webinaari 27.10.2021 88,9 0 11,1 74,1

Syöpä, parisuhde ja seksuaalisuus 9.11.2021 83,3 0 16,7 27,3
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8. Terveyden edistämistä  
 

Terveyden edistäminen on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Essyssä pyritään monin keinoin 

vahvistamaan ihmisten terveyttä, ehkäisemään syöpää ja tukemaan syöpään sairastuneita ja heidän 

läheisiään terveyttä edistävissä valinnoissa. 

Yhdistyksessä terveydenedistämistyötä tehdään osana jokaista asiakastapaamista sekä kurssi- ja 

ryhmätoimintaa. Työ on myös vuonna 2021 ollut luonnollinen osa jokaisen neuvontahoitajan työtä. 

Terveyden edistämisen kehitystyöstä on vastuussa yksi nimetty neuvontahoitaja. Terveyden edistämistyötä 

tehdään myös nuorten parissa muun muassa Puolustusvoimien kutsunnoissa, ammatillisissa oppilaitoksissa 

ja kouluissa. Painopisteenä ovat terveelliset elämäntavat, joihin sisältyy ravitsemus, liikunta, lepo ja 

kannustaminen sekä nikotiinituotteiden että päihteiden käytön lopettamiseen.  

Yhdistys on mukana Suomen Syöpäyhdistyksen Terveyden edistämisen työryhmässä, jossa suunnitellaan 

toimivia tapoja viestiä terveyden edistämisestä väestölle. Osana Syöpäjärjestöjen yhteistyötä Essy on 

mukana STEA:n rahoittamassa Suomen Syöpäyhdistyksen ”Nikotiiniton nuorisotyö” -hankkeessa, jonka 

puitteissa keväällä koulutettiin Helsingin kaupungin nuorisotyöntekijöitä Teamsin välityksellä.  

Keväällä 2021 neuvontahoitaja teki yhteistyötä Essyn pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, Diakonia-

ammattikorkeakoulun (Diak) kanssa. Terveydenhoitajaopiskelijoille pidettiin infotilaisuus auringolta 

suojautumisen opastushetkiin. Näitä opastushetkiä opiskelijat sitten toteuttivat päiväkodeissa osana 

opintojaan, koronapandemian sallimissa rajoissa. Syksyllä puolestaan Diakin terveydenhoitajaopiskelijoille 

pidettiin infotilaisuus kasvisten käytön lisäämisestä. Opiskelijat toteuttivat ohjaustuokioita lapsille 

päiväkodeissa myös tähän teemaan liittyen.  

Syksyllä vierailtiin myös ammattioppilaitos Keudan Keravan toimipisteellä sekä osallistuttiin 

ammattioppilaitos Varian hyvinvointiviikolle, missä Essyllä oli oma esittelypiste. Ammattioppilaitoksissa 

kohdattiin opiskelijoita ja heitä kannustettiin terveellisiin elämäntapoihin sekä nikotiinittomuuteen. 

9. Virkistystä liikunnasta 
 

Liikunta edistää terveyttä, virkistää ja tukee sairaudesta toipumista sekä kuntoutumista. Essyn 

liikuntaryhmät on tarkoitettu yhdistyksen syöpää sairastaville tai sairastaneille jäsenille. Ryhmiin valinnoissa 

uudet syöpää sairastavat henkilöt ovat etusijalla. Liikuntaryhmät olivat ison osan vuodesta 2021 tauolla, 

mutta toimintaa järjestettiin koronarajoitusten puitteissa.  

 

Liikuntatarjonta vaihteli alueittain, eivätkä ryhmät voineet pyöriä koko vuotta. Espoossa oli tarjolla joogaa, 

pilatesta ja vesivoimistelua. Hämeenlinnassa oli kuntosaliryhmät ja vesivoimistelua, Lahdessa jooga/pilates-

ryhmän, kuntojumpparyhmän ja asahiryhmän lisäksi oli myös vesivoimistelua. Helsingissä järjestettiin 

vesivoimistelun lisäksi Helsingin kaupungin avustuksella helsinkiläisille syöpään sairastuneille kymmenen 

kerran Lempeä liikunta -ryhmä syksyllä. Hyvinkään seudun paikallisosasto järjesti kävelyjä ja 

vesivoimistelua, ja Kirkkonummen seudun paikallisosasto järjesti ohjattuja liikuntatunteja. Vuoden aikana 

Essyn koronarajoitusten puitteissa järjestettyihin liikuntaryhmiin osallistui yhteensä noin 230 liikkujaa. 

10.  Tukea ja virkistystä vapaaehtoistoiminnan kautta 
 

Yhdistyksen parissa toimii vapaaehtoisina koulutettuja vertaistukihenkilöitä sekä paikallisosastoissa 

erilaisissa rooleissa toimivia vapaaehtoisia.  
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10.1 Vertaistukihenkilöt 
 

Essy kouluttaa ja tukee vertaistukihenkilöitä, joilta syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä voivat saada 

korvaamatonta tukea ja apua. Vuonna 2021 vertaistukihenkilöt eivät voineet kohdata tuettavia esimerkiksi 

sairaaloissa, mutta puhelimen välityksellä tukitapaamiset onnistuivat. Vertaistukihenkilöpyyntöjä tuli 

Essyyn vuoden aikana 79. Vertaistukihenkilöitä Essyllä oli vuoden aikana yhteensä 49.  

Vertaistukihenkilöiden ohjaamina järjestettiin vuoden aikana etäryhmät rintasyöpää sairastaville, 
hematologista syöpää sairastaville, suolistosyöpää sairastaville ja naisille, jotka sairastavat syöpää. 
Tapaamiskertoja näillä ryhmillä oli yhteensä 36. Osallistumiskertoja näihin ryhmiin oli yhteensä 104.  
 
Toiminnanohjausta järjestettiin vertaistukihenkilöille Helsingissä, Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. 
Jokaisella paikkakunnalla järjestettiin 10 toiminnanohjausta vuoden aikana. Yhteensä näihin osallistuttiin 
105:n osallistumiskerran verran. Osa toiminnanohjauksista pystyttiin järjestämään kasvotusten, mutta 
suurin osa pidettiin etänä. Yksilötoiminnanohjausta Essyn neuvontahoitajat antoivat 70:n kohtaamisen 
verran. 

Koulutuksia vertaistukihenkilöille järjestettiin vuoden aikana sekä Essyn toimesta että yhteistyössä 

Syöpäjärjestöjen kanssa etäyhteydellä. Koulutuksien aiheet olivat Hyvä arki lapselle -koulutusta, 

ryhmänohjaajakoulutusta, OLKA:n Toivo-sovelluksen esittely sekä täydennyskoulutusta Oma hyvinvointi ja 

omat voimavarat -teemalla. Vertaistukihenkilöillä oli myös mahdollisuus osallistua Essyn ja 

yhteistyökumppaneiden webinaareihin. Vertaistukihenkilöiden perehdytys- tai koulutusosallistumisia oli 

yhteensä 274. 

Essyn vertaistukihenkilöt antoivat seuraavanlaista palautetta Syöpäjärjestöjen valtakunnallisessa 

vapaaehtoistoiminnan kyselyssä toiminnanohjauksesta: 

TAULUKKO 7: Vertaistukihenkilöiden palautetta toiminnanohjauksesta 

Loppuvuodesta alkaen Essyn kaksi koulutettua vertaistukihenkilöä oli mahdollisuus tavoittaa myös 

puhelimella tai tietokoneella käytettävän Toivo-vertaistukisovelluksen kautta. Toivo-vertaistukisovellus on 

ohjelma, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa eri sairauksiin sairastuneille, vammaisille ja heidän omaisilleen. 

Sovelluksella tavoittaa eri sairauksiin liittyen vertaistukihenkilöitä ympäri maata. Sovellus on kehitetty 

kumppanuustoimintana yhdessä OLKA-toiminnan, HUS:n (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja 

HyTe ry:ksi loppuvuodesta 2021 nimensä muuttaneen EJY ry:n välillä.  
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10.2 Paikallistoiminnan vapaaehtoiset  
 

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen paikallisosastot ja -kerhot ovat omalla alueellaan yhdistyksen edustajia. 

Paikallisosastot ja -kerhot järjestävät syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen vertaistapaamisia, 

virkistystoimintaa ja tapahtumia. Mahdollisuus kohdata muita ja suunnitella yhdessä toimintaa koetaan 

tärkeäksi. Toiminta vaihtelee alueittain, sillä osastot ja kerhot pyörivät täysin vapaaehtoisvoimin. 

Paikallistoiminta oli vuonna 2021 varsin rajoittunutta, sillä suurimman osan vuodesta oli vaikeaa kokoontua 

ja järjestää tapahtumia koronatilanteesta ja rajoituksista johtuen.  Edellisvuoden tapaan nytkin tavoitteena 

oli saada paikallisosastojen ja -kerhojen toimintaa näkyvämmin esille ja näin saada lisää eri-ikäisiä jäseniä 

mukaan toimintaan. Koronapandemia vaikeutti kuitenkin tätä edelleen. Toimintaa ja kokoontumisia oli 

kuitenkin alueittain mahdollisuuksien mukaan, rajoitukset huomioiden. Koko toimintakauden ajan 

paikallisosastojen ja -kerhojen puheenjohtajat osallistuivat kuitenkin Essyn toiminnanjohtajan kutsumiin 

yhteisiin kokouksiin, joihin osallistui myös muuta Essyn henkilökuntaa.  

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräykseen osallistuttiin jälleen syksyllä 2021. Essyn vapaaehtoiset jalkautuivat 

myymään Roosa nauhoja eri puolilla Essyn aluetta, muun muassa kirjakauppaan ja tapahtumiin. Näistä 

myyntipäivistä ja -paikoista tiedotettiin Essyn verkkosivulla julkaistussa verkkouutisessa. Essyn 

vapaaehtoiset myivät nauhoja yhteensä 5 389, kun edellisvuonna 2020 vastaava luku oli 5 438.  

10.3 Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 
 

Yhdistys ei saanut hakemaansa STEA:n hankerahoitusta vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin 

palkkaamista varten kolmevuotiseen hankkeeseen. Sen sijaan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja 

koordinointia jatkettiin edelleen entiseen tapaan, pienimuotoisemmin.  

11.  Yhteistyöstä ja hankkeista 

11.1 Sairaala- ja terveyskeskusyhteistyö 
 

Normaalioloissa vuoden aikana järjestetään sairaalaosastoilla ja poliklinikoilla käyntejä, joilla 

neuvontahoitajat kertovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle toiminnastamme. 

Koronapandemian vuoksi varsinaista jalkautumista sairaaloihin ja terveyskeskuksiin oli vain vähän, ja lisäksi 

vertaistukihenkilötoiminta sairaaloissa oli pysähdyksissä koko toimintakauden.  

Koska sairaaloissa ei pystytty juuri fyysisesti olemaan läsnä, hyödynnettiin etäkeinoja monin tavoin ja 

lisättiin ammattilaisille suunnattua sähköistä viestintää. Yhdistys lähetti säännöllisin väliajoin tietoa 

toiminnastaan ja etänä järjestettävistä ryhmistä muun muassa alueen syöpätautien klinikoiden 

terveydenhuollon henkilöstölle ja sosiaalityöntekijöille. Tätä viestintää toteutettiin vuonna 2021 myös 

ammattilaisille suunnatun sähköisen uutiskirjeen välityksellä. Neuvontahoitajat pitivät luentoja ja niin 

sanottuja osastotunteja eri ammattilaisille, kuten sädehoitoyksikön henkilökunnalle. Suurin osa näistä 

tapahtumista pidettiin etäyhteyksin. 

Yhdistys on mukana OLKA-toiminnassa HUS:ssa ja PHHYKY:ssä. OLKA tarjoaa sairaalan potilaille ja läheisille 

tietoa potilasyhdistysten ja sairaalan yksiköiden tarjoamasta tuesta, vertaistukea ja muuta vapaaehtoisten 

tarjoamaa tukea. Vuoden aikana oltiin mukana myös suunnittelemassa Kanta-Hämeen keskussairaalan 

OLKA-toiminnan aloittamista yhteistyössä Hämeen setlementin kanssa. 

22.11.2021 neuvontahoitajat jalkautuivat Helsingin Syöpäkeskuksen OLKA-pisteelle sekä Meilahden 

tornisairaalan OLKA-pisteelle kertomaan yhdistyksen palveluista.  
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11.2 Yhteistyö oppilaitosten ja taiteen toimijoiden kanssa  
 

Vuoden alussa julkaistiin Essyn YouTube-kanavalla Diakin kolmen sairaanhoitajaopiskelijan 

opinnäytetyönään yhdistykselle edellisvuoden puolella tekemä Vertaistuki kroonista syöpää sairastaville -

video. 

Neuvontahoitaja osallistui 28.1.2021 Kino Vanha Kopissa järjestetyille Hämeen Ammattikorkeakoulun 

Järjestöpäiville, missä hän kertoi opiskelijoille Essystä. Paikalla oli kolmen järjestön edustajia osallistumassa 

paneelikeskusteluun, joka tallennettiin. Opiskelijat seurasivat tallennusta livenä, ja tallennus oli myös 

pitkään jälkikäteen nähtävillä ja sen avasi vähintään 700 henkilöä. 

10.3.2021 neuvontahoitaja esitteli Teams-sovelluksen välityksellä Essyä ja neuvontahoitajien työnkuvaa 

Metropolia AMK:sta valmistuville sairaanhoitajaopiskelijoille. Essyä esiteltiin myös Stadin ammattiopiston 

lähihoitaja- ja hoiva-avustajaopiskelijoille. 

Neuvontahoitaja piti syksyllä luennon LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoille. Syksyllä 

aloitettiin myös yhteistyö LAB:n kanssa kolmeen opinnäytetyöhön liittyen. 

Syksyllä Vantaan Varia-ammattioppilaitoksen eri toimipisteissä oltiin koolla hyvinvointimessujen merkeissä, 

ja neuvontahoitaja osallistui tapahtumaan Essyn oman esittelypisteen kera. Nuoria kannustettiin monin eri 

tavoin terveellisiin elintapoihin ja heidän kanssaan käytiin keskusteluja.  

Joulukuun alussa 2021 huipentui yhteistyö Hyrian sosiaali- ja terveysalan sekä media-alan opiskelijoiden 

kanssa, kun Essyn Lahden toimipisteessä kuvattiin video vertaistukihenkilöiden haastattelusta. Aiheena 

haastattelussa oli nuorena aikuisena syöpään sairastuminen. 

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön Joka neljäs -esitys nähtiin Hämeenlinnan Kumppanuustalolla. Esitys 

kertoi siitä, mitä tapahtuu, kun oma poika sairastuu syöpään. 

 

11.3 Elämässä eteenpäin syövästä huolimatta – tukea syöpäpotilaille ja heidän 

läheisilleen (STEA-rahoitettu hanke) 
 

Yhdistys sai vuosille 2019–2021 STEA-hankerahoituksen toiminta-alueen pohjoisosan neuvonta- ja 

vertaistukitoiminnan kehittämiseen (Hämeenlinna – Riihimäki – Hyvinkää -akseli). Hankerahoituksen turvin 

yksi neuvontahoitaja työskentelee kyseisellä alueella. Hankkeessa suunniteltu työ oli vuonna 2021 

koronaepidemian myötä pääosin etämuotoista.  

Hankkeen tavoitteet pystyttiin saavuttamaan mukauttaen ne vallitseviin koronaolosuhteisiin. Hankkeen 

tavoitteet vuoden 2021 aikana olivat: 

• Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen jo syövän sairastaneille ja läheisille. 

• Syöpään sairastunut ja hänen läheisensä tunnistavat toipumisen tarpeet omaan selviytymiseen. He 

saavat vertaistukea koulutetuilta tukihenkilöiltä sitä halutessaan. 

• Syöpää sairastavat tai heidän läheisensä tunnistavat omat toipumisensa tarpeet selviytymisessään. 

Ts. yksilön kyky pysyä toiminta- ja palautumiskykyisenä vastoinkäymisistä huolimatta. 

Kohderyhmän yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen. 

• Yleinen tietoisuus yhdistyksen toiminnasta, terveellisistä elämäntavoista ja syövästä lisääntyy. 

Toimintaa kehitettiin kaksitasoisesti: kehittämisen kohteina olivat ammatillisesti johdettu 
vertaistukitoiminta ja ammatillinen neuvontapalvelutoiminta. Vertaistukihenkilöille järjestettiin 
toiminnanohjauksia, koulutuksia ja henkilökohtaisia keskusteluita, jotka lisäsivät heidän tietoaan ja 
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taitojaan toimia tehtävässään ja antoivat lisää varmuutta toimimiseen. Pandemiatilanteeseen liittyen 
vertaistukihenkilöillä on ollut melko vähän yksilöasiakkaiden tukikohtaamisia. Suurimmalle osalle 
vertaistukihenkilöistä on pystytty kuitenkin tarjoamaan jonkinlaisia tapoja toimia. Yksilöasiakkaiden 
kohtaamisissa ja tilaisuuksissa mukana olon lisäksi osa vertaistukihenkilöistä on ollut mukana 
neuvontahoitajien ohjaamissa etäryhmissä.  

Kokonaisuudessaan vertaistukitoiminta saatiin koordinoitua hyvin, mutta syöpää sairastaville ja heidän 
läheisilleen suunnattuja vertaispalveluita ei pystytty toteuttamaan suunnitellusti sairaalatoiminnan ja 
kasvokkain toteutettavan ryhmätoiminnan ollessa tauolla koronan vuoksi. Toimintaan tuli mukaan kaksi 
OLKA:n Toivo-koulutuksen käynyttä vertaistukihenkilöä. Haasteellisesta vuodesta huolimatta 
vertaistukihenkilöt ovat edelleen motivoituneita olemaan mukana toiminnassa. Yhteisöllisyyden kokemus 
lisää vapaaehtoisten onnellisuutta ja tyytyväisyyttä elämään. Yhdistyksen oma palautekysely 
vertaistukitoiminnasta suunnitellaan toteutettavaksi vuonna 2022.  

Saamiemme palautteiden valossa toimintaamme osallistuneet (syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä) 
kokevat saaneensa myönteisiä vaikutuksia elämäänsä neuvontapalvelusta syövän sairastamisen aikana. He 
eivät koe olevansa yksin tilanteessaan ja näin yksinäisyyden tunne helpottuu ja turvallisuuden tunne 
lisääntyy. Palveluidemme kautta olemme pystyneet vaikuttamaan positiivisesti yksilön kykyyn pysyä 
toiminta- ja palautumiskykyisenä vastoinkäymisistä huolimatta.  

Palautteiden perusteella toiminnallamme on myönteinen vaikutus yksilön kykyyn tunnistaa omia tarpeitaan 
selviytymisessään. Yksilö on saanut tarvitessaan tietoa ja tukea, mikä auttaa syövän aiheuttamien 
haasteiden keskellä. Palveluiden mahdollistaman tuen nähdään auttavan syöpään sairastunutta ja hänen 
läheistään selviämään syövän aiheuttamista haasteista ja palaamaan nopeammin muun muassa työ- tai 
eläke-elämään tai opintojen pariin – niin sanottuun uuteen normaaliin.  

Olemme kuvanneet Innokylässä ryhmätoimintaamme liittyen Syöpä ruuhkavuosina -
verkkovertaistukiryhmän kehittämiseen. Mallia on hyödynnetty koko yhdistyksen verkkoryhmätoiminnan 
kehittämisessä. 

Niin sanotulle suurelle yleisölle suunnatuista tapahtumista saimme hyvää palautetta. Yleinen tietoisuus 
terveellisistä elämäntavoista ja syövästä lisääntyivät syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä 
keskuudessa sekä muussa väestössä. Yhdistys järjesti omalla rahoituksella koko alueensa väestölle neljä 
webinaaria syöpään liittyen (aiheina seksuaalisuus, parisuhde, ravinto sekä menetys ja suru). Näihin 
osallistuttiin myös hankealueelta.  

Kohdennettu viestintä hankealueella sekä yhdistyksen muu viestintä tavoitti kohderyhmää hyvin 
monikanavaisesti. Palautteiden perusteella palveluita oli löydetty yhdistyksen kaikkien viestintäkanavien 
kautta. 

Hankkeen toiminta on sen tavoitteiden mukaista, mutta myös yhdistyksen strategian mukaista. 
Strategiamme mukaan yhdistyksen tehtävänä on ehkäistä syöpään sairastumista, edistää siitä selviytymistä 
ja tarjota tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Visiomme ”Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä 
huolimatta” on myös hankkeen toiminnassa keskeinen näkemys.  

Hankkeelle haettiin keväällä jatkorahoitusta kolmeksi vuodeksi kohdennettuna toiminta-avustuksena (Ak-
avustus) STEA:lta. STEA ehdotti STM:lle rahoitusta myönnettäväksi kahdeksi vuodeksi. STM hyväksyy 
ehdotukset helmi-maaliskuussa 2022. Hankerahoitusta on vielä käyttämättä, joten toiminta jatkuu sillä 
rahoituksella vielä alkusyksyyn 2022.  
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11.4 HYTE – Allianssi -hanke 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen allianssi (Hyte-Allianssi) oli Keski-Uudenmaan sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kuntayhtymän (Keusote) hanke (2020–2021), jossa Keusoten, kuntien ja kolmannen 

sektorin sekä seurakuntien kanssa tiivistettiin yhteistyötä. Keusote sai hankkeeseen STM:ltä rahoitusta. 

Hankkeessa on kuvattu ennaltaehkäisyn näkökulmasta asukaspolkuja, joissa on kuvattu järjestöjen 

erityisosaamista. HYTE-Allianssi -hankkeen tarkoituksena oli pyrkiä tunnistamaan alueen sosiaali- ja 

terveysjärjestöt sekä niiden tekemä työ ja vahvistaa yhteistyötä ja tietoa muiden toimijoiden, kuntien ja 

Keusoten välillä. Yhteistyöllä terveyden edistämiseen liittyvä toiminta saadaan lähemmäs asukkaita. 

Hanketyöskentelyssä oli mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia 

yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita. 

Yhdistys on ollut mukana hankkeessa tuomassa tietoa yhdistyksen palveluista syöpää sairastaville ja heidän 

läheisilleen, erityisesti vertaistuesta sekä siitä työstä, mitä yhdistys tekee terveydenedistämisen saralla. 

12.  Viestintä 
 

Vaikka yhdistyksessä jokainen työntekijä viestii, on varsinainen viestinnän työ ja suunnittelu jaettu kahdelle 

työntekijälle: varainhankinnan ja viestinnän koordinaattorin työajasta 50 % ja toisen toimistosihteerin 

työajasta 40 % on varattu viestintään.  

Vuonna 2021 noudatettiin edellissyksynä uusittua viestintäsuunnitelmaa, jonka tavoitteina on 

• tukea syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään 

• edistää ihmisten terveyttä  

• kasvattaa Essyn jäsenmäärää 

• parantaa jatkuvasti Essyn saavutettavuutta  

• lisätä Essyn tunnettuutta ja vahvistetaan yhdistyksen brändiä ja 

• tehostaa sisäistä viestintää  
 
Näitä tavoitteita silmällä pitäen edettiin viestinnän saralla vuonna 2021 muun muassa seuraavin askelin.  
 

12.1 Essyn uutiskirje uutena kanavana ja mahdollisuutena  
 
Helmikuussa 2021 lähetettiin ensimmäiset Essyn sähköiset uutiskirjeet. Uutiskirjeestä tehtiin yleisversio 
sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu uutiskirje. Vuoden aikana oli viisi uutiskirjelähetystä. 
Vuoden lopussa uutiskirje lähti yhteensä jo noin 4 000:lle henkilölle. Joulukuussa 2021 päätettiin yhdistää 
yleinen ja ammattilaisten uutiskirje yhdeksi uutiskirjeeksi vuodesta 2022 alkaen. Uutiskirje ilmestyy 4–6 
kertaa vuodessa ja sen voi halutessaan peruuttaa koska tahansa sen alaosassa olevan linkin kautta.  
 
Vuoden alussa yleinen uutiskirje lähti noin 3 670:lle vastaanottajalle. Noin 58,15 % vastaanottajista avasi 
uutiskirjeen. Vuoden viimeinen uutiskirje lähti 3 652:lle vastaanottajalle, ja avausprosentti oli 61,83 %. 
Uutiskirjetilauksia peruuntui muun muassa jäsenyyden päättymisten myötä. Uutiskirjetilaus itsessään ei 
kuitenkaan ole jäsenyydestä riippuvaista, vaan Essyn uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa. 
 
Vuoden alussa ammattilaisten uutiskirjeen vastaanottajia oli 198, ja avausprosentti 25,76 %. Vuoden 
viimeinen ammattilaisuutiskirje lähti 239:lle vastaanottajalle, ja sen avausprosentti oli 23,01 %.  
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12.2 Sosiaalisessa mediassa entistä kohdennetummin  
 
Essyllä oli toimintavuonna käytössä sosiaalisen median kanavien tilit Facebookissa ja YouTubessa. Suurin 
osa julkaisuista on toistaiseksi ollut Facebookin puolella. Myös uusien somekanavien valintaa ja 
käyttöönottoa käytiin läpi, mutta uusia kanavia päätettiin olla ottamatta vielä käyttöön. Sen sijaan 
keskityttiin kohdentamaan viestejä paremmin ja suoraan eri kohderyhmille – kuten Essyn jäsenille, 
seuraajille ja lahjoittajille – Facebookissa. Facebook-seuraajien määrä lisääntyi vuoden 2021 aikana 197:llä 
henkilöllä, ja seuraajia oli vuoden lopussa 1664. Facebook-julkaisujen kattavuus eli yksittäisiä näyttökertoja 
oli 27 241.  

 

TAULUKKO 8: Essyn Facebook-seuraajat vuosina 2018–2021 
 
Maksetut Facebook-mainokset näkyvät rajatuille kohderyhmille määräajan, kuten esimerkiksi viisi päivää. 
Maksettuja Essyn Facebook-mainoksia julkaistiin viisi. Näistä mainoksista maksettiin noin 100 euroa ja ne 
koskivat Essyn ryhmätoimintaa, Essyn toimintaa yleisesti sekä maaliskuista jäsenkampanjaa. Maksetun 
mainonnan hyödyntämiseen ja tulevien mainosten suunnitteluun saatiin loppuvuodesta tukea 
Syöpäjärjestöjen yhteisestä viestintätiimistä.  
 

                                                
KUVA 1: Essyn Facebook-julkaisun kuva 24.1.2021 
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KUVA 2: Essyn Facebook-julkaisu 1.3.2021  
 

12.3 Jäsenyydestä viestiminen 
 

Essyn jäsenyyttä koskevia verkkosivusisältöjä muokattiin, ja muokkaustyö entistä selkeämmän 
kokonaiskuvan suuntaan jatkuu vuonna 2022. Myös Facebookissa tuotiin jäsenyyttä esiin julkaisuissa 
laajemmin kuin aiemmin sekä myös jäsenkampanjassa, ja tarkoitus on jatkaa jäsenyyden eri aspektien esiin 
tuomista ja jäsenyyteen kannustamista eri julkaisuissa jatkossakin.  
 

12.4 Essyn blogista tietoa, tukea ja tuttavallisuutta  
 
Essyn blogissa julkaistiin 22 blogitekstiä, joista 16 oli Essyn työntekijöiden ja kuusi muiden kirjoittamia 
vierasblogeja. Essyn työntekijöiden kirjoittamat blogitekstit koskivat muun muassa lapsille sairastumisesta 
kertomista, syöpään sairastuneen läheisen tukemista ja yhdistyksen palveluistaan saamaa palautetta. 
Vierasblogeissa syöpään sairastuneet ja sairastuneiden läheiset saivat kertoa omista kokemuksistaan, ja 
osaa näistä blogeista nostettiin esiin myös Facebookissa ja yhdistyksen uutiskirjeissä. 
 

12.5 Essyn verkkosivut 
 
Essyn verkkosivuilla oli vuonna 2021 käyntikertoja 28 938. Vertailun vuoksi: vuonna 2020 käyntejä oli 
29 727, vuonna 2019 28 289 ja vuonna 2018 20 630.  Luomiin ja saattohoitoon liittyvä tieto oli sivustolta 
etsittyjen asioiden kärjessä. Sivuston vieraillummat sivut heti etusivun jälkeen olivat Kurssit ja ryhmät -sivu, 
paikallistoimintasivu sekä neuvontapalvelusta kertova sivu. Verkkosivua päivitettiin jatkuvasti muun muassa 
uudella toimintaan liittyvällä tiedolla sekä lisäämällä esimerkiksi sivuston sisäisiä linkkejä, jolloin 
sivustokävijöille tarjotaan heidän lukemansa sivun lopussa uusia sivuja katsottavaksi. 
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TAULUKKO 9: Käyntikerrat Essyn verkkosivulla 2018–2021 
 

12.6 Essyn toiminnasta viestiminen lehdissä ja painotuottein 
 
Essyn painettu yleisesite uusittiin loppuvuodesta 2020, ja uudet esitteet saatiin painosta ja jakoon sekä 
Essyn että yhteistyökumppanien tiloihin alkuvuonna 2021. Uudessa esitteessä pyrittiin kertomaan kaikki 
tärkeä perustieto ja ohjaamaan eteenpäin lukemaan esimerkiksi ryhmistä Essyn verkkosivuille. Lisäksi 
painatettiin ja jaettiin uusittua versiota neuvontahoitajien ”käyntikortista”.  

 
Essyn paikallistoiminnan ilmoituksia julkaistiin säännöllisesti paikallislehdissä. Helmikuisen maailman 
syöpäpäivän aikaan lähestyttiin Essyn alueen lehtiä tiedotteella, jolla kerrottiin Essyn palveluista ja siitä, 
että tukea on tarjolla myös pandemian aikaan ja etänä. Tiedote julkaistiin ainakin kahdessa lehdessä. 
Lehtimainintoja Essystä (mukaan lukien Essyn paikallistoiminnan ilmoitukset) oli vuoden aikana yhteensä 
noin 136. Mediasuhteita mm. lehtien ja radion suuntaan pyritään kehittämään entisestään jatkossa. 

KUVA 3: Essyn uusittuja esitteitä  
 

12.7 Ruotsinkielisen materiaalin tuotantoa 
 

Essyn ruotsinkielisiä asiakkaita, jäseniä ja yhteistyökumppaneita silmällä pitäen käännätettiin yhdistyksen 

strategia ruotsiksi sekä luotiin Essyn verkkosivulle ruotsinkielinen osio, joka palvelee yhteenvetona 

yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Lisäksi Essyn esiteuudistuksen yhteydessä painatettiin myös ruotsinkielisiä 

esitteitä.  
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12.8 Viestinnän yhteistyötä Syöpäjärjestöissä ja muiden yhteistyötahojen kanssa  
 
Yhdistyksen varainhankinnan ja viestinnän koordinaattori osallistui vuonna 2021 Syöpäjärjestöjen yhteiseen 

viestintäprojektiin, jonka tarkoituksena on helpottaa kaikkien Syöpäjärjestöissä viestivien työtä. 

Facebookissa tehtiin myös yhteistyötä muiden Syöpäjärjestöjen toimijoiden kanssa muun muassa jakamalla 

tietoa toistemme tapahtumista sekä yhteisistä aiheista. 

Varainhankinnan ja viestinnän koordinaattori sekä HUS Syöpäklinikalla aiemmin, ennen koronapandemiaa 

toiminut neuvontahoitaja tapasivat Teams-palaverien merkeissä HUS:n viestintäasiantuntijaa, jonka kanssa 

käytiin läpi muun muassa klinikalla näkyviä Essyn ilmoituksia sekä keskusteltiin mahdollisuuksista tehdä 

yhteistyötä esimerkiksi uutiskirjeiden myötä.  

13.  Hallinto ja henkilöstö 
 

13.1 Hallinto 
 

Covid-19-epidemian takia yhdistyksen hallituksen ja edustajiston kokoukset sekä yhdistyksen varsinainen 

kokous pidettiin Microsoft Teams -sovelluksella pääasiallisesti etäkokouksina.  

 

Varsinainen-
kokous 
 
Edustajisto 
 
 
 
 
Hallitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toiminnan-
johtaja 
 
 
 
 
 
Tilintarkastus 

Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin etäyhteydellä 16. joulukuuta 2021. 
Kokouksessa valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle uudet edustajat edustajistoon 
toimikaudeksi 2022–2024. 
Yhdistyksen ylin päätösvalta on sen edustajistolla. Siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 
27 jäsentä, joista vuosittain on erovuorossa kolmannes. Edustajiston sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 26. toukokuuta 2021 ja syyskokous 16. joulukuuta 2021 
etäkokouksina. 
 
Hallituksen tehtävä on toteuttaa ja valvoa yhdistyksen vuosikokouksen päätöksiä. 
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Huolellinen asioiden hoitaminen 
sisältää sekä organisointi- että valvontavelvollisuuden. Hallitukseen kuuluu yhdeksän 
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2021 puheenjohtajana toimi Annikki Thodén ja 
varapuheenjohtajana Päivi Korpivaara.  
Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen strateginen johtaminen. Hallitus johtaa ja valvoo 
yhdistyksen yleistä toimintaa ja taloutta lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen ja 
edustajiston kokousten päätösten mukaisesti. Hallitus vastaa yhdessä toimihenkilöiden 
kanssa myös yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Hallitus kokoontui 9 kertaa, joista 
7 oli etäkokousta ja 2 hybridikokouksena vuoden 2021 aikana.  
 
Toiminnanjohtaja, Inge-Brit Barkholt, vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta. 
Hän johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa ja taloutta yhdistyksen kokouksen 
hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä yhdistyksen hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä toimii hallituksen valvonnan 
alaisena. Hän vastaa päätösten täytäntöönpanosta hyväksyttyjen suunnitelmien 
mukaan sekä asioiden valmistelusta ja esittelystä päättäville elimille. 
  
Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat KTM, KHT Tuire Mannila ja KHT 
Hannele Stenmark sekä varalla KHT Juha Selänne ja KHT Eeva Koivula. 
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13.2 Henkilöstö 
 

13.2.1 Henkilökunta 
 

Yhdistyksellä oli vakituisessa työsuhteessa toiminnanjohtajan lisäksi kolme kokopäivätoimista 

neuvontahoitajaa ja STEA-rahoituksen turvin yksi kokopäivätoiminen neuvontahoitaja Hämeenlinna, 

Riihimäki ja Hyvinkää -alueella. Yksi kuntoutusohjaaja jatkoi yhdistyksen työntekijänä Päijät-Hämeen 

keskussairaalassa 12.7.2021 asti, jolloin yhteistyösopimus kuntoutusohjauksen järjestämisestä Päijät- 

Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa päättyi. Lisäksi yhdistyksellä oli kaksi kokopäivätoimista 

toimistosihteeriä, joista toisen työajasta 40 % käytettiin yhdistyksen viestintää, sekä määräaikaisessa 

työsuhteessa varainhankinnan ja viestinnän koordinaattori. Yksi Essyn neuvontahoitajista jäi eläkkeelle 

keväällä 2021.  

Palkanlaskenta ja kirjanpito, IT-palvelut ja jäsenrekisteriohjelma, osa kuntoutustoiminnasta sekä siivous 

ostettiin ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 4: Essyn henkilökunta kuvattuna Lahdessa syksyllä 2021. Takarivissä vasemmalta: neuvontahoitaja 

Marja Sarvi, toiminnanjohtaja Inge-Brit Barkholt, neuvontahoitaja Kirsi Roos ja toimistosihteeri Leea 

Inkinen. Eturivissä vasemmalta: neuvontahoitaja Satu Forsström, toimistosihteeri Pirjo Kuokkanen, 

varainhankinnan ja viestinnän koordinaattori Tuuli Charalambous ja neuvontahoitaja Iita Eskelinen. 

 

13.2.2 Henkilökunnan koulutus 
 

Henkilökunta osallistui vuoden aikana toimenkuviensa mukaisesti erilaisiin koulutuksiin. Osa koulutuksista 

oli Syöpäjärjestöjen sisäisiä, osa muiden tahojen tuottamia.  

Neuvontahoitajat osallistuivat muun muassa kuntoutusseminaariin sekä vapaaehtoistyön ja terveyden 

edistämisen koulutuksiin ja Lapset puheeksi -menetelmään liittyviin koulutustapahtumiin. Toimistosihteerit 

osallistuivat muun muassa toimistohenkilöstön tapaamisiin sekä jäsenrekisteriin liittyviin koulutuksiin. 

Varainhankinnan ja viestinnän koordinaattori osallistui muun muassa varainhankinnan koulutukseen. Osa 

henkilökunnasta osallistui Vantaan kaupungin tarjoamaan etänä järjestettyyn ruotsin kielikahvilaan, mikä 

mahdollisti ruotsin kielen harjoittelemisen ja kertauksen. 

Koko henkilökunta osallistui lisäksi erilaisiin etätyöhön liittyviin koulutuksiin. Henkilökunnan kanssa 

pidettiin kahdeksan yhdistyksen oman toiminnan kehitys- ja koulutuspäivää.  
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13.2.3 Henkilökunnan työhyvinvointi 
 

Henkilökunnan työssäjaksamiseen on kiinnitetty lisähuomiota koronaepidemian takia. Pääosin työ jatkui 

etätyönä. Rintaproteesipalvelu jatkui normaalisti Lahdessa terveysturvallisuutta noudattaen. Kotona 

tapahtuvaan työhön on ollut mahdollisuus ottaa toimistoilta tarvittava varustus. Työhyvinvointipäivä 

pystyttiin toteuttamaan luontokeskus Haltiassa 20.8.2021 turvavälejä noudattaen, kun epidemiatilanne oli 

rauhallisemmassa vaiheessa. Kesäkuussa henkilökunnalle toteutettiin Työturvallisuuskeskuksen 

työhyvinvointikysely. Sen tuloksena henkilöstön työhyvinvointi-indeksi oli 9,2 (10/2020 oli 8,8, max arvo 

10). Alhaisin numeerinen arvio oli koronaepidemian vaikutus työtekoon – työergonomia – arvo 6,7 

(10/2020 arvo oli 7.4). Kotitoimistojen työergonomia ei ole ollut paras mahdollinen, mikä on vaikuttanut 

työntekoon. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus saada maksuttomia liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi 

henkilökunnalla oli mahdollisuus käyttää 1 tunti työaikaa viikossa liikuntaan. 

Henkilökunnalla on käytössään lakisääteinen työterveyshuolto Mehiläinen Oy:ssä sekä sopimuksen 

mukaisia sairaanhoitopalveluja. Osalla työntekijöistä on ollut yksilötyönohjausta vuoden aikana. Kesällä 

2021 henkilökunta sai myös osallistua Mehiläinen Oy:n työterveyshuollon asiakkailleen tarjoamaan 

hyvinvointitapahtumaan, joka järjestettiin etänä.  

Toiminnanjohtaja kävi kaikkien työntekijöiden kanssa etäyhteydellä henkilökohtaisen 

onnistumiskeskustelun, jossa teemoina olivat onnistuminen työssä, työ tänään, tulevat tavoitteet, 

osaaminen, ammatillinen kehittyminen, työhyvinvointi ja yhteistyö. Erityisesti tarkasteltiin työssä 

jaksamista tässä poikkeavassa tilanteessa. 

Henkilökunta on ollut poikkeusoloista huolimatta hyvin motivoitunut työhönsä sekä uudistusten eteenpäin 

viemiseen. Viikoittaiset työkokoukset ovat lisänneet henkilöstön yhteenkuuluvuutta ja jaksamista 

poikkeavissa työskentelyolosuhteissa. Yhdessä suunnitteleminen ja toiminnan kehittäminen koettiin 

hyväksi ja antoisaksi yhteisissä kehittämis- ja koulutuspäivissä.  

13.3 Edustukset 
 

Yhdistyksen luottamushenkilöt edustavat yhdistystä sekä Suomen Syöpäyhdistys ry:ssä että Terho-

säätiössä. 

13.3.1 Suomen Syöpäyhdistys 
 

Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnassa toimi varsinaisena jäsenenä Päivi Korpivaara ja varajäsenenä 

Jaana Juutilainen-Saari. 

Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksessa toimi TtM Annikki Thodén. 

13.3.2 Terho-säätiö 
 
Terho-säätiön hallintoneuvostossa toimivat senior advisor Risto Rautava (hallintoneuvoston 
puheenjohtaja), sairaanhoitaja, TtM, lehtori Marianne Sipilä, lakimies Torsten Widen, senior advisor 
Kristiina Hautakangas, OTK Matti Toivola ja kansanedustaja Osmo Soininvaara Etelä-Suomen 
Syöpäyhdistyksen ehdottamina.  

Terho-säätiön hallituksessa toimivat KTM Jussi Seppälä (varapuheenjohtaja), lääkintöneuvos Ilkka Talvitie ja 
OTK, VT Taina Ahvenjärvi Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen ehdottamina ja TtM Annikki Thodén (hallituksen 
puheenjohtaja) on ollut säätiön hallituksessa vuodesta 2001 alkaen liittyen säätiön hallitukseen kesken 
kauden hallintoylihoitaja Carola Schröderin tilalle. Tämä paikka lienee ollut alun perin Eiran sairaalalle 
kuuluva paikka, koska Terhokoti aloitti toimintansa vuonna 1988 Eiran sairaalan tiloissa ja tarkoituksena oli 



 

24 
 

rakentaa Terhokoti Eiran sairaalan tontille, mutta se ei toteutunut. Terhokoti sai omat tilat 
uudisrakennuksesta Lassilassa syksyllä 1994 ja yhteys Eiran sairaalaan katkesi. 

14. Talous 
 

Yhdistyksen omaisuudesta huolehditaan huolellisesti ja yhdistyksen sijoitussuunnitelmaa toteutetaan ja 

seurataan.  

Jäsenmaksutuloja kertyi vuoden 2021 aikana 284 625 €. Ainaisjäsenet eivät maksa jäsenmaksua. 

14.1 Muut tulonlähteet ja saadut lahjoitukset 
 

Yhdistys sai vuoden aikana lahjoituksia 23 754 €, jotka pääosin tulivat jäsenmaksun yhteydessä 

mahdollistetusta kannatusmaksusta. Kiitämme vuoden aikana lahjoittajia tuestaan yhdistyksen toiminnan 

hyväksi! 

Yhdistys haki vuosittaista Syöpäsäätiön Syöpätyön tukea neuvontatoimintaan. Tukea se sai 65 000 €. 

Yhdistyksen rahoituksen vakauttamista jatketaan. STEA-rahoituksen hakeminen kuntoutuskurssitoimintaan 

vakiinnutettiin. STEA-hankeavustukseen (2019–2021) haettiin toukokuussa jatkorahoitusta kolmelle 

vuodelle 2022–2024. Alustava tieto rahoituksen STEA:n ehdotuksesta kahdeksi vuodeksi tuli joulukuussa. 

Yhdistys haki syyskuussa 2020 Helsingin kaupungilta sosiaali- ja terveystoimialan kansanterveysjärjestöjen 4 

500 €:n apurahaa liikunnan järjestämiseen yhdistyksen helsinkiläisille jäsenille vuonna 2021. Yhdistys sai 

apurahaa 1 000 €. Apurahalla toteutettiin syksyllä 2021 kymmenen kerran Lempeä liikunta -ryhmä 

Itämerenkadulla, yhdistyksen tiloissa. 

14.2 Varainhankinnan toimenpiteet vuonna 2021 
 
Varainhankinnan puolesta jatkettiin edellissyksynä luodun varainhankinnan suunnitelman tavoitteiden 
toteuttamista. Suunnitelmaan pohjaten toteutettiin vuonna 2021 seuraavaa: 
 

• Luotiin testamenttilahjoittajia sekä -lahjoittamista harkitsevia palvelemaan testamenttiopas, joka 
julkaistiin Essyn verkkosivulla. Alettiin suunnitella koronapandemian jälkeiseen aikaan testamentti-
iltojen toteuttamista.  

• Haettiin ja saatiin yhdistykselle käyttöön MobilePay yhtenä lahjoituskeinona. Tarkoituksena oli 
tarjota uusi vaihtoehto entistä helpompaan lahjoittamiseen. Yksittäisiä lahjoituksia on tullut näin.  

• Yrityksille suunnattu osio Essyn verkkosivuilla julkaistiin 24.6.2021. Sivua kehitettiin tämän jälkeen 
yritysmaailmasta sekä Essyn toimijoiden keskuudesta saatujen palautteiden ja ehdotusten pohjalta, 
ja uusi versio julkaistiin marraskuussa. 

• Yritysmaailman kanssa pilotoitiin yhteistyötä ja sen puitteita. Luotiin muun muassa jäsenetuja ja 
tapahtumasponsorointia varten sopimuspohja. Sopimuspohjaa pilotoitiin Pink Power -tapahtuman 
osallistujille palvelualennuksen tarjonneen käsityöalan yrityksen kanssa.  

• Loppuvuodesta oltiin sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä Essyn toiminta-alueen yrityksiin 
joulukampanjoinnin ja mahdollisen tulevan yhteistyön saralla.  

• Facebookissa nostettiin esiin lahjoittamista erityisesti joulun alla. 

• Jäsenkampanjalla 2021 saatiin näkyvyyttä ja uusia seuraajia oletettavasti joitakin kymmeniä.  
 
Essyn varainhankinnan ja viestinnän koordinaattori aloitti ammattimaisen varainhankinnan koulutuksen, 
jonka kautta tulevaa tietoa ja taitoa hyödynnetään yhdistyksen varainhankinnan kehittämisessä myös 
vuonna 2022.  
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15. Liitteet, taulukot ja kuvat 
 

Liite 1. 

Edustajiston jäsenet vuonna 2021 

Havia Arja, Hämeenlinna  2021 – 2023 Edustajiston pj  

Ahonen Sirpa, Essy   2020 – 2022 

Antinniemi Jouko, Hämeenlinna  2020 – 2022 

Eskola Raija, Helsinki   2020 – 2022 

Heijari Salme, Hämeenlinna  2021 – 2023 

Hellsten Matti, Porvoo   2019 – 2021 

Juurikkala Leila, HUS Hyvinkään sairaala 2019 – 2021 

Kaski Tuulikki, Espoo   2021 – 2023 

Kolehmainen Dagmar, Järvenpää  2021 – 2023 

Kolster Annika, Hki yliopisto ja Espoo perus- 

terv.huolto   2020 – 2022 

Kostilainen Ritva, Essy   2020 – 2022 

Kuisma Johanna, Kanta-Hämeen Keskussairaala 2020 – 2022 

Kurjonen Aila, Riihimäki  2021 – 2023 

Länsisalo Leena, Lahti   2021 – 2023 

Meuronen Tuula, Lohja  2020 – 2022 

Miekka Joanna, Kanta-Hämeen Keskussairaala 2021 – 2023 

Myntti Marjaleena, Essy  2020 – 2022 

Niklander Riikka, Riihimäki  2019 – 2021 

Paljakka Soili, Kirkkonummi  2021 – 2023 

Saarikoski Ulla-Maija, Hyvinkää  2020 – 2022 

Salminen Helli, Helsinki  2019 – 2021 

Skibdahl Pia, Essy   2020 – 2022 

Smolsky Sirpa, Espoo   2020 – 2022 

Tuominen Terttu, Hyvinkää  2020 – 2022 

Tähkä Katja, HUS Syöpätautien kl  2019 – 2021 

Ulmer Anne, Lahti   2021 – 2023 

Vehma Mari, HUS Raaseporin sairaala 2019 – 2021 

Viramäki Johanna, Lohja  2020 – 2022 
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Liite 2. 

 

Hallituksen jäsenet vuonna 2021  

Thodén Annikki, TtM   2019 – 2021, Hallituksen puheenjohtaja 

Korpivaara Päivi, toimistopalvelupäällikkö 2019 – 2021, Hallituksen varapj 

Aitamurto Johanna, toimitilajohtaja  2020 – 2022 

Juutilainen-Saari Jaana , viestintäpäällikkö 2021 – 2023 

Kolhonen Vuokko, johtava ylihoitaja  2021 – 2023 

Pennanen Pirjo, ylilääkäri  2019 – 2021 

Seppälä Jussi, KTM   2020 – 2022 

Sormunen Jorma, LT   2021 – 2023 

Tauru Leena, Riihimäen paikallisosasto pj 2021 – 2023 

 

Henkilökunta  

Barkholt Inge-Brit, toiminnanjohtaja  

Helsinki 

Roos Kirsi, neuvontahoitaja 

Kuokkanen Pirjo, toimistosihteeri 

Charalambous Tuuli, varainhankinnan ja viestinnän koordinaattori 

Forsström Satu, neuvontahoitaja, (HYKS Syöpätautien klinikka) Ruoholahti 

 

Lahti 

Salovaara Hannele, neuvontahoitaja (31.3.2021 asti, jonka jälkeen siirtyi eläkkeelle) 

Eskelinen Iita, neuvontahoitaja 

Inkinen Leea, toimistosihteeri  

Nevalainen Satu, kuntoutusohjaaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikeskus (11.7.2021 asti) 

 

Hämeenlinna ja Riihimäki 

Sarvi Marja, neuvontahoitaja (STEA-hankerahoituksella) 
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Liite 3. 

 

Paikallisosastot ja -kerhot sekä puheenjohtajat tai vastuuhenkilöt vuonna 2021 

Espoon osasto, pj Kaski Tuulikki  

Helsingin seudun osasto, pj Niinimäki Kirsi 

Hyvinkään seudun osasto, pj Pirinen Kristiina 

Hämeenlinnan seudun osasto, pj Havia Arja 

Keski-Uudenmaan osasto, pj Paavilainen Tapani 

Kirkkonummen osasto, pj Paljakka Soili 

Lahden seudun osasto, pj Salovaara Hannele 

Lovisanejdens svenska avdelning, ordf Holmberg Annika 

Porvoon seudun osasto, pj Hellsten Matti 

Riihimäen seudun osasto, pj Tauru Leena 

Mäntsälän kerho, vastuuhlö Silvennoinen Seija 

Orimattilan kerho, vastuuhlö Lehtonen Tuula 

 

 

Taulukot ja kuvat 

 

Taulukko 1 Essyn jäsenmäärän kehitys vuosina 2018–2021 

Taulukko 2 Vuosina 2018–2021 maksetut hoitovuorokausikorvaukset ja alkuavustukset  

Taulukko 3 Neuvontahoitajien asiakastapaamismäärät 2021 

Taulukko 4 Neuvontapalvelusta saatua asiakaspalautetta 2021 

Taulukko 5 Asiakaspalaute Essyn vertaistukiryhmistä vuonna 2021 

Taulukko 6 Essyn vuoden 2021 webinaareista saatua palautetta 

Taulukko 7 Vertaistukihenkilöiden palautetta toiminnanohjauksesta 

Taulukko 8 Essyn Facebook-seuraajat vuosina 2018–2021 

Taulukko 9 Käyntikerrat Essyn verkkosivulla 2018–2021 

Kuva 1 Essyn Facebook-julkaisun kuva 24.1.2021 
 
Kuva 2 Essyn Facebook-julkaisu 1.3.2021 
 
Kuva 3 Essyn uusittuja esitteitä 
 
Kuva 4 Essyn henkilökunta kuvattuna Lahdessa syksyllä 2021 
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