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1. YLEISTÄ  
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry. on Suomen Syöpäyhdistyksen itsenäinen maakunnallinen jäsen-
järjestö.   Yhdistys on perustettu vuonna 1956  ja toimialuettamme ovat  Kotka, Kouvola, Hamina, 
Miehikkälä, Virolahti, Pyhtää ja Iitin kunta.  Yhdistyksellä on n. 3200  henkilöjäsentä. Lisäksi kaikki 
toimialueemme kunnat ovat kuntajäseniämme.  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen   toimisto sijait-
see Kotkassa.  Kouvolan neuvonta-asema on avoinna ajanvarauksella. 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tehtävänä on tiedottaa omalla toimialueellaan syöpäsairauksista, 
opastaa sairauden ehkäisyssä  ja varhaistoteamisessa,  sekä neuvoa jo sairastuneita hoitoon ja 
kuntoutukseen liittyvissä asioissa.   Tuemme myös syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään 
syöpäsairauden eri vaiheissa. Palvelumme ovat maksuttomia. 
 
Vuoden  2015  aikana olemme  järjestäneet  maakunnallisia tapahtumia yhteistyössä paikallisosas-
tojen ja muiden järjestöjen  kanssa, sekä osallistuneet   toimialueemme  järjestötapahtumiin. 
 
  
 
2. HALLINTO  
 
2.1. HALLITUS: 
 
Yhdistyksen hallitus  kokoontui  kaksi kertaa vuoden 2015  aikana. Hallituksen puheenjohtajana  
toimi  Marja-Liisa Mäntymaa ja varapuheenjohtajana   Hannu Jumppanen.  Hallituksen työvaliokun-
taan kuului  heidän  lisäkseen   Hannu  Poutanen ja  sihteerinä  Riitta Korhonen.  
Työvaliokunnan kokouksia  pidettiin  vuoden aikana  kuusi,  joista  kolme oli  sähköpostikokouksia. 
 
 

Hallituksen varsinaiset jäsenet  ( pj + 8  kpl) : 
Marja-Liisa Mäntymaa, ylilääkäri , Kotka 
Hannu Jumppanen, ekonomi , Kotka 
Hannu  Poutanen, markkinointipäällikkö , Kouvola 
Marja-Terttu  Nuorivuori, ylihoitaja, Kouvola 
Karoliina Nikula, tutkija, Valkeala 
Marja  Rintamo, erikoissairaanhoitaja, Kotka 
Asta Saario, Haminan kaupungin terveysjohtaja, Kotka 
Riitta  Johannala - Kemppainen, Avoterveydenhuollon ylihoitaja, Kotka 
Maija  Palmu, ylilääkäri , Kotka 

 
 

Hallituksen varajäsenet (  9  kpl) :  
Leena Helle, syöpätautien erikoislääkäri , Kotka 
Merja  Huuhko, kokemuskouluttaja , Kouvola 
Marja Myyry, röntgenhoitaja, Kotka 
Seppo  Ikonen,  eläkeläinen, Hamina 
Ritva  Tampio, sosiaalityöntekijä,  Kotka 
Pirjo Paloranta, toimittaja , Iitin osaston pj, Kausala 
Liisa Valtonen, eläkeläinen , Kotka 
Liisi  Mattila, Ylihoitaja, Kotka 
Sari Yli-Kojola, Syke-kerhon edustaja ,Kouvola 

 
 
2.2.  TILINTARKASTAJAT 
 
Yhdistyksen varsinaisena tilintarkastajana  toimi KHT Kaj Kiljander Helsingistä  ja toiminnantarkas-
tajana talouspäällikkö Marjatta Långvik Kotkasta.  Varatilintarkastajana  toimi  HTM Heli  Söder-
holm Kotkasta  ja   varatoiminnantarkastajana  talouspäällikkö  Inna Piirainen Kotkasta. 
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2.3.   TOIMIKUNNAT 
 
Kymenlaakson Syöpärahaston hoitokuntana  toimi Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen hallitus.  
 
Hannes Korpin rahaston  hoitokuntana  toimii  yhdistyksen työvaliokunta sekä Timo Peltola Mik-
kelistä  ja  sihteerinä Riitta Korhonen.   Rahaston hoitokunta  ei kokoontunut v.  2015.  
  
 
2.4.  KOKOUKSET   

 
Yhdistyksen sääntömääräinen  vuosikokous  pidettiin  23.3.2015.  Kokoukseen osallistui yksitoista 
yhdistyksen  jäsentä.    
Suomen Syöpäyhdistyksen  valtuuskunnan kevätkokoukseen osallistui  kymenlaakson Syöpäyh-
distyksen  varapuheenjohtaja  Hannu  Jumppanen  ja  syyskokoukseen puheenjohtaja  Marja-Liisa  
Mäntymaa. Toiminnanjohtaja Riitta Korhonen osallistui   Syöpäjärjestöjen toiminnanjohtajakokouk-
siin  kolme kertaa,  kuntoutustyöryhmän kokoukseen yhden  kerran  sekä järjestövaliokunnan ko-
kouksiin   neljä kertaa vuoden aikana. 
 
 

3.  JÄSENISTÖ  JA  HEILLE  MYÖNNETYT  ETUUDET 

3.1.  JÄSENET  JA  JÄSENKEHITYS   
 
Yhdistykseen liittyi toimintavuotena  135 uutta jäsentä. Toimintavuoden lopussa jäseniä oli 3143,  
joista henkilöjäseniä oli  2941,   ainaisjäseniä  189  ja yritysjäseniä 13.   Jäsenmäärän muutos   
ajalla v. 2009 – 2015  on  esitetty  liitetaulukossa  ( Liite 1). 
 
 
3.2.   JÄSENETUUDET 

 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry:n jäsenmaksu   oli v. 2015  20  euroa.  Jäsenmaksuun sisältyy 
Syöpä- lehden vuosikerta.  Yhdistys maksaa jäsenelleen myös  kahden  euron suuruista hoitopäi-
väkorvausta, jos  jäsen on sairaalan vuodeosastohoidossa syöpäsairauden vuoksi .  Hoitopäivä-
korvauksia   maksoimme  jäsenille vuoden aikana   1 186 euroa. 
Syöpään sairastuvan  alle  18 -vuotiaan lapsen  perheelle yhdistys maksaa  420 euron alkuavus-
tuksen.    Alkuavustuksia  maksoimme  viidelle    lapsiperheelle  yhteensä  2 100  euroa. 
 
 
 
4.  YHTEISTYÖTAHOT  JA  EDUSTUKSET  
 
4.1.  YHTEISTYÖTAHOT 
  
Olemme  tukeneet  syöpäsairaiden  selviämistä niillä  osa-alueilla, joihin kunnalliset  terveyden-
huollon  resurssit  eivät riitä.    Yhteistyökumppaneitamme  ovat  olleet  alueen sosiaalityöntekijät,  
sairaaloiden   työntekijät,  oppilaitokset  ja  eri  järjestöt.  Järjestöyhteistyötä teimme  mm.  muiden 
Syöpäjärjestöjen, Ehyt ry:n,  Irti  Huumeista  ry:n,  SPR:n  Kotkan  osaston  sekä  Ravimäkiyhdis-
tyksen kanssa. 
 
Kymenlaakson  keskussairaalan     syöpätautien-, kirurgian- ja  fysioterapian osastojen  henkilö-
kunnan kanssa olemme tehneet  yhteistyötä  viikottain  tapaamalla  vastasairastuneita  syöpäpoti-
laita. Kouvolan terveyskeskuksen osasto 6:lla ja  Karhulan terveyskeskuksen vuodeosasto 3:lla  on  
toiminut  saattohoidon  tukihenkilörinki.   Syöpäpoliklinikan    ja Karhulan saattohoito-osaston hen-
kilökunta  vierailivat syksyllä  yhdistyksemme  toimitiloissa. 
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4.2.  EDUSTUKSET  VUONNA  2015   
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä  oli  edustus  seuraavissa toimikunnissa ja  työryhmissä: 
 

 Suomen Syöpäyhdistys ry:n valtuuskunta :  Varsinainen  jäsen Kymenlaakson 
Syöpäyhdistyksen varapuheenjohtaja  Hannu  Jumppanen / puheenjohtaja  Marja-
Liisa  Mäntymaa, varajäsen toiminnanjohtaja  Riitta Korhonen 
 

 Suomen  Syöpäyhdistys  ry:n  järjestövaliokunta:  Jäsen  toiminnanjohtaja Riitta  
Korhonen 
 

 Suomen Syöpäyhdistys ry:n kuntoutustyöryhmä: Ohjausryhmässä  toiminnanjoh-
taja Riitta  Korhonen, työryhmässä  sairaanhoitaja  Minna Tani 
 

 SYLVA ry:n hallitus: Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen jäsen  Soili Lehto – Kylmänen 
 

 Syöpäjärjestöjen neuvottelupäiville  osallistui  puheenjohtaja  Marja-Liisa Mänty-
maa,  hallituksen jäsenet  Karoliina  Nikula  ja  Ritva  Tampio  sekä  toiminnanjohtaja 
Riitta  Korhonen 

 
 
 
5.  YHDISTYKSEN HENKILÖKUNTA 
 
5.1.  HENKILÖSTÖ 
 

 Riitta Korhonen, toiminnanjohtaja   

 Eila  Puustinen, toimistosihteeri 

 Minna Tani,  sairaanhoitaja 

 Jaana Kolin, sairaanhoitaja 
 
 

5.2.  HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET 
 
Henkilökunta  osallistui paikallisiin ja valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin  ( Liite 2).   
Koulutusyhteistyötä  teimme Syöpäjärjestöjen, Kymenlaakson  sairaanhoito- ja  sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymän, Kymenlaakson  ammattikorkeakoulun  ja jäsenkuntiemme  peruskoulujen  kanssa. 
Henkilökunnan työssä jaksamista  on  tuettu työnohjausmahdollisuudella  sekä   joustavilla työaika-
järjestelyillä.  
 
 
 
6.   POTILASTOIMINTA   
 
6.1.  TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

 
Terveydenedistämistyö  on  ollut  tärkeä  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen toimintamuotomme. 
Vuoden aikana yhdistyksen  työntekijät  vierailivat  useissa  tilaisuuksissa kertomassa syöpäsairau-
teen liittyvistä asioista,  sekä tiedottamassa yhdistyksen toiminnasta. 
Neuvontahoitaja  oli  mukana  koululaisille  suunnatuissa  terveydenedistämistapahtumissa.   

 
Vuoden  aikana  olemme   olleet  mukana  seuraavissa  terveydenedistämisen  tapahtumissa:    
 

 Tammikuu: Keskuskoulun 7.luokkien hyvinvointipäivä,  ”Huomio  alakertaan”- rasti   
  ( 96  oppilasta) 
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 Helmikuu:  Vekaranjärven varuskunta KKT1/15 ,  tupakkavalistusta  yhdessä Ehyt 
  ry:n sairaanhoitajan  kanssa  (n. 1200 varusmiestä) 
 

 Maaliskuu:         Selvästi reitillä  koululaisten tupakkarastit,  Kotka ( yht. 450 op- 
  pilasta  ja  10  opettajaa)     
 

 Huhtikuu:               Selvä reitti, Peruskoulun 6.-luokkalaiset, Hamina ( n. 220 oppilasta,  57  
  tukioppilasta  opettajineen) 

 
  Terveellinen  aurinkokäyttäytyminen, Haminan terveyskioski  (  n.  50  
  kävijää) 
   

 Toukokuu:               Terveellinen  aurinkokäyttäytyminen,  Kotkan ja  Karhulan terveyskioski  
  (  n.  70  kävijää) 

  
 Elokuu: Vekaranjärven varuskunta KKT2/15: Tupakkavalistus (n. 1191 varus-

  miestä,  19  asevelvollisuuspalvelusta suorittavaa naista). Yhdessä  
  Ehyt  ry:n  sairaanhoitajan kanssa  

 Syyskuu: Tiistaitupa, Karhulan  srk-talo: Ravinto  ja  liikunta syövän ehkäisyssä
  (21  kävijää) 

 Lokakuu:  Roosa – nauhat:Kauppakeskus Pasaati, Hamina K-kauppa Kanuuna ja 
  S-market,  Kotkan, Karhulan ja  Haminan markkinat   sekä  Karhulan ja  
  Haminan terveyskioskit, joissa mukana myös  tietoa seulonnoista ja  rin-
  tojen tutkimisesta. 
 
  Nuoret  valtaavat  kaupungintalon,  n.  900 osallistujaa 
 
 

6.2.  SYÖPÄNEUVONTA JA KRIISIAPU 
 

Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat antavat syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen henkilökoh-
taista neuvontaa syöpäsairauteen  liittyvissä asioissa. Tietoa saa sairauden  ennaltaehkäisystä, 
varhaistoteamisesta ja oireiden tunnistamisesta sekä  hoidoista ja kuntoutuksesta.  Maksuton neu-
vonta   tapahtuu henkilökohtaisena tapaamisena ajanvarauksella, puhelimitse tai sähköpostilla.   

 
Keskustelukäynnit   sovittiin  ensisijaisesti Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  toimistoille. Tarvitta-
essa   neuvontahoitajan tapaaminen  järjestyi  sairastuneen kotona.   
Vuonna   2015  syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat olivat  mukana  Kymenlaakson keskussairaalan 
valmennusryhmässä, jossa  he tapasivat  lähes kaikki  leikkaukseen kutsutut  uudet rintasyöpäpoti-
laat . Vuoden loppuun mennessä  hoitajat  saivat  tuon ryhmän kautta  110  uutta  potilaskontaktia.  
Potilaat  pitivät  käytäntöä  hyvänä,  sillä   heidän oli kotiin päästyään  helpompi   ottaa  yhteyttä  jo  
tuttuun syöpäneuvontahoitajaan.  Asianmukainen  tieto  myös  vähensi heidän pelkojaan. 
Pohjois-Kymenlaakson alueen rintasyöpään  sairastuneet naiset  syöpäyhdistyksen sairaanhoitaja  
tavoitti viimeistään  proteesinhankinnan yhteydessä.  
 
Muiden syöpäsairauksien osalta  on tärkeää, että hoitava yksikkö ohjaa  asiakkaat  kolmannen 
sektorin tukipalvelujen piiriin.  Yhteistyö on  ollut   tiivistä Kymenlaakson keskussairaalan  ja  Kou-
volan kaupungin sosiaalityöntekijöiden  kanssa.   Neuvontapalveluista on  jaettu tietoa alueen sai-
raaloihin, terveyskeskuksiin,  apteekkeihin, yksityisille  lääkäriasemille  sekä  kuntien  terveyskios-
keihin.  Tavoitteena  on, että  em.  terveydenhuollon työntekijät osaisivat   tarjota syöpäjärjestöjen 
palveluita  syöpään sairastuneille. Keskussairaalan  jonohoitaja  lähettää  kutsukirjeen mukana  
syöpäyhdistyksen esitteen potilaille, joiden  syöpädiagnoosi  on hoitoon kutsuttaessa varma. 
Aktiivisesta  tiedotuksesta  huolimatta   emme tavoita  kohderyhmäämme haluamassamme laajuu-
dessa. 
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6.3.  PERIYTYVYYSNEUVONTA 
 

Neuvonnan tarkoituksena on lisätä tietoa ja lievittää ihmisten huolta syövän periytymisestä,   sekä  
ohjata mahdollisten lisätutkimusten tarpeessa olevat ihmiset jatkotutkimuksiin. Periytyvyysneuvon-
taa antoivat kaikki yhdistyksen  sairaanhoitajat. Neuvonnan laatua ylläpidimme omalla kouluttau-
tumisella   ja  tiiviillä yhteistyöllä ylilääkäri  Minna Pöyhösen kanssa. Esitietolomakkeita  annoimme  
ja lähetimme  yli kahdellekymmenelle  henkilölle, joista  11  palautti  kaavakkeen.  Periytyvyysselvi-
tyksen teimme   kahdelle  asiakkaalle Kotkassa ja  yhdeksälle  Kouvolassa. Neljä selvitystä  johti 
jatkotutkimuksiin. 

 
 

 
6.4.  PARANTUMATTOMASTI  SAIRAIDEN  JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ  TUKEMINEN  

 
Pyynnöt  osallistua parantumattomasti syöpää sairastavan potilaan hoitoon saapuvat terveyden-
huollon ammattihenkilöiden tai  omaisten yhteydenottoina.  Yhdistyksen sairaanhoitaja  tekee työ-
tä, joka   täydentää  julkisen terveydenhuollon tarjoamia  palveluja, mutta  ei korvaa niitä.   Sai-
raanhoitaja osallistuu   työryhmän jäsenenä potilaan hoidon suunnitteluun sekä  välittää vapaaeh-
toisia  saattohoidon tukihenkilöitä  potilaille ja heidän läheisilleen.  
 
Vuonna  2015  käynnistyi  saattohoidon tukihenkilöpäivystys  keväällä  Kouvolassa, Marjoniemen 
osasto  6:lla ja  syksyllä  Karhulan sairaalan  osasto  3:lla.  Yhdistyksen  koulutetut saattohoidon 
tukihenkilöt  vierailivat keskiviikkoisin saattohoito-osastoilla kuolevien potilaiden luona.  
 
Parantumatonta syöpää sairastavan potilaan luokse sairaanhoitaja  teki  75  kotikäyntiä ( v.2014  
43 käyntiä)  ja sairaalan osastolle tai terveyskeskukseen   42  käyntiä ( v. 2014  19  käyntiä).    
Vastaanotolla  Kouvolan neuvonta-asemalla  kävi  kolme  parantumattomasti sairasta syöpäpoti-
lasta ja  kuusi  läheistä.    
Sairaanhoitajalla oli  vuoden  2015  aikana  tukisuhde 16  saattohoitovaiheen syöpäpotilaaseen  
( v. 2014  21 kpl) .  Järjestön sairaanhoitaja  tarjoaa  keskusteluapua  ja  tukea, mutta  ei osallistu  
varsinaiseen saattohoitoon. 
 
Saattohoidon tukihenkilöillä   oli  osastopäivystyksessä  106  tukisuhdetta.  Lisäksi   välitimme tuki-
henkilön viidelle  saattohoitopotilaalle ja  neljälle  Arjen ystävää  toivoneelle.   Sairaanhoitaja piti 
vuoden aikana tukihenkilöille  kahdeksan  työnohjaustilaisuutta  ja  soitti heille  59  työnohjauksel-
lista  puhelua.  Potilaspuheluita  oli  vuoden  2015  aikana  285 kpl, ja sähköpostiliikenne oli vilkas-
ta yhteistyökumppaneiden, potilaiden ja läheisten kanssa. 
 
Yhteistyökumppaneita  olivat   mm.  Kymenlaakson keskussairaalan  osastot, Kouvolan kotihoito ja  
kotiutustiimi, sosiaalityöntekijät, Kouvolan Saattaen -hankkeen  työntekijät,  valokuvaaja Marja  
Seppälä,  Pohjois-Kymen sairaalan  rintasyöpähoitaja,  kuntien  fysioterapian osastojen työntekijät, 
jäsenkuntien  saattohoito-osastot, Kotkan  ja Kouvolan seurakunnat  sekä sairaalapastorit.  Yhteis-
työpalavereja  oli vuoden aikana  17 kpl. Palliatiiviseen hoitotyöhön liittyviä luentoja ja koulutuksia 
sairaanhoitaja piti yksitoista, ja niissä  oli  yhteensä 559  kuulijaa. 
 
Saattohoitopäivystykseen  tehtiin kirjallinen toimintamalli   ja kotona  olevien parantumattomasti 
sairaiden tukimallikäytäntöä  jatkettiin. Malleissa sairaanhoitaja ja tukihenkilö työskentelevät pareit-
tain ja tukisuhteen päätyttyä pidetään yhteinen loppuarviointi. Yhteisen ensikäynnin jälkeen tuki-
henkilö tekee myös  itsenäisiä  käyntejä potilaan luokse.  
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7.  KUNTOUTUS 
 

7.1.  KURSSITOIMINTA   
 

Kymenlaakson Syöpäyhdistys  järjesti    yhden viikonloppu  - ja yhden laitoskurssin,  sekä  kaksi 
avokurssia  Ray:n rahoituksella.   Kaikki  anomamme  kurssit  toteutuivat, mutta  osittain vajaina. 
Saimme niistä pääosin hyvää palautetta.    
 
Keväällä  2015  järjestimme  avokurssin eturauhassyöpään sairastuneille  miehille. Mukana oli  9 
miestä, joiden sairastumisesta  on kulunut  alle  kolme vuotta.   Neuvontahoitajan johtamalla  kurs-
silla  oli  mukana vertaistukihenkilö,  sekä seuraavat asiantuntijat: seksuaaliterapeutti, fysiotera-
peutti  sekä taideterapeutti. Seurantatapaamisiin miehistä  osallistui  ainoastaan puolet. 
 
Valokuvasta voimaa -kurssi  järjestettiin ensimmäisen kerran.  Kurssin sisällöstä  vastasi  sairaan-
hoitaja  Minna Tani  yhdessä   valokuvaaja  Marja  Seppälän kanssa. Kurssi toteutui  vajaana. Mu-
kana  oli   lopulta kolme pariskuntaa  sekä  äiti ja  tytär.  Kaksi  pariskuntaa  perui  osallistumisensa  
vain viikkoa  ennen kurssin alkua.  Pienen osallistujamäärän vuoksi  muutimme  hieman kurssin 
sisältöä.  
Vuonna  2016   valokuvakurssi  toteutetaan kahtena viikonloppuna, jolloin myös  Kymenlaakson  
ulkopuolella  asuvilla   on paremmat mahdollisuudet  osallistua kurssille. 
 
Kouvolan Puhjonrannan  elokuiselle  Luonnosta  voimaa  suruun - kurssille  saimme  21  hakemus-
ta, joista  kurssille  valittiin   12 osallistujaa.   Kaksi    hakijaa peruutti  saapumisensa  viikkoa  en-
nen kurssia.  Kurssin  ohjaajina  toimivat  yhdistyksen  sairaanhoitaja,  sairaalapastori  ja   taidete-
rapeutti.  Läheisten  kurssille  tuli  niin paljon  hakemuksia,  että  Satakunnan Syöpäyhdistys  jär-
jesti  Ray:n tuella    tälle kohderyhmälle   ylimääräisen  kuntoutuskurssin. 
 
Rintasyöpään sairastuneiden naisten avokurssin  järjestimme  syksyllä jo neljännen  kerran.  Mu-
kana  oli  12  naista  ja  ryhmä  toimi  hyvin . Kokemuksia  jaettiin ja  vertaistukea  oli  hyvin tarjolla 
kaikille.   Kurssilla  oli  mukana neuvontahoitajan lisäksi   kokemuskouluttaja, seksuaaliterapeutti, 
fysioterapeutti  ja taideterapeutti. Yhdistyksen  tukihenkilö  toi  kurssille mukaan  potilasnäkökul-
maa. 
 
Oman kurssitoiminnan  lisäksi ohjaamme asiakkaita  muiden syöpäyhdistysten järjestämille   valta-
kunnallisille  kuntoutus  - ja   sopeutumisvalmennuskursseille.   
 
 
 
7.2.  KESKUSTELURYHMÄT 

 
Naisten ja miesten kahvikerhot  kokoontuivat  kuukausittain vertaistuen merkeissä  Kotkassa   ja 
Kouvolassa .  Haminan  vertaistukiryhmä  käynnistyi  maaliskuussa  kumppanuustalo  Hilman ti-
loissa. Keskusteluryhmiin osallistui  vuoden   aikana yhteensä 304  henkilöä.  Ryhmäohjaajina toi-
mivat  sairaanhoitajat   Minna Tani, Jaana  Kolin  ja toiminnanjohtaja  Riitta Korhonen. 
 
Lisäksi   järjestimme  vuoden  2014 - 2015  avokurssilaisille   omat  ohjatut vertaistuki- ja seuranta-
palaverit  toimistollamme.  Kurssitapaamisiin  osallistui    n. 80 %  kurssilla olleista  henkilöistä. 
 
Teemailtoja  pidimme  Kotkassa  mm. vastasairastuneille  sekä  hematologista  syöpää  sairastavil-
le potilaille.  Tapaamisiin  saapui  keskimäärin kahdeksan   henkilöä.  Syöpään  menehtyneiden 
läheisille järjestimme  kolme   teemailtaa, joihin osallistui  kymmenen   läheistä. 
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7.3.  RINTAPROTEESIEN  VÄLITYS         
 

Rintaproteesien välitys  on lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelua  jäsenkunnille.  Asiakas  saa 
ostopalveluosoituksen leikkauksen   yhteydessä  sairaalasta  ja myöhemmin oman kunnan terve-
yskeskuksesta.   Välitimme    vuoden  2015  aikana  asiakkaille    yhteensä  449  rintaproteesia, 
joista Kotkassa  284 kpl  ja  Kouvolassa   165  kpl .   Ensiproteeseja  oli 115 kpl , proteesinvaihtoja 
238 kpl, osaproteeseja  18  kpl   ja  uimaproteeseja 78 kpl. 
 
 
Proteesin välitystilanne on luonteva tilanne keskustella mieltä vaivaavista asioista. Ohjausta ja 
neuvontaa annetaan proteesiasioihin, sairauteen, hoitoon sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaali-
seen hyvinvointiin ja kuntoutukseen  liittyen.  Sairaanhoitaja  ja  asiakas   valitsevat rintaproteesin  
yhdessä    asiakkaan yksilölliset  toiveet ja tarpeet huomioiden.        
  
 
 
 
7.4.  VIRKISTYSTOIMINTA 
 
Syyskuussa   Elimäen  seurakunta  järjesti Kouvolan rovastikunnan virkistyspäivän syöpään sairas-
tuneille ja heidän läheisilleen.  
Mukana  Tolkkilan kartanon tilaisuudessa  oli 40 jäsentä  ja  sairaanhoitaja  Minna Tani.  
 
Kouvolan   osaston kutsumana vietimme  marraskuussa yhdistyksen  jäsenten yhteistä  joulujuhlaa 
Kymen Paviljongissa.  Jouluisessa  tilaisuudessa  kuulimme  musiikkia  ja  runonlausuntaa, sekä 
nautimme yhdessä  maittavan jouluaterian.  Tilaisuudessa  kukitettiin myös  40 vuotta vapaaehtois-
työtä  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksessä  tehnyt jäsen  Aino Pellinen.  Järjestimme joulujuhlaan  
yhteiskuljetuksen .  Mukana oli  101  jäsentä.  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksestä joulujuhlaan 
osallistuivat Riitta  Korhonen  ja  Minna Tani. 
 
 
 
7.5. VERTAISTUKI 

 
Yhdistyksellä   on 40 koulutettuja  vertaistukihenkilöä, joista  31 henkilöä  toimi  aktiivisesti  vuonna  
2015.    Tukihenkilöt  kohtasivat  yhteensä 137  tuettavaa, joista 115  oli saattohoidon tukikäyntiä  
(106 laitoskäyntinä  ja yhdeksän  kotikäyntinä).   Vertaistukea sai  vuoden  aikana  17 sairastunutta  
henkilökohtaisilla  tukikäynneillä  ja  viisi  henkilöä  puhelimitse.  Vertaistuelliset  tukisuhteet kesti-
vät  keskimäärin kolme  kuukautta  ja sisälsivät  useampia  käyntejä,  puheluita  ja tekstiviestejä. 
Tukihenkilöt  ovat  raportoineet  käyntinsä  vaihtelevasti.  Raportointikäytäntöjä  on täsmennettävä  
v. 2016  aikana. 
 
Keväällä 2015  järjestettiin tukihenkilöiden täydennyskoulutuspäivä ( 21 osallistujaa). Koulutukses-
sa   käytiin  läpi  Syöpäjärjestöjen tukihenkilötoiminnan  ohje ja  tiedusteltiin tukihenköiden haluk-
kuutta  jatkaa  toiminnassa mukana. Tukihenkilöille  järjestettiin vuoden aikana    kuusi  työnohja-
uksellista  tapaamista.  Lisäksi  neuvontahoitaja  soitti  aina  saattohoitokäynnin jälkeen  tukihenki-
lölle.    
 
Uusi  tukihenkilökoulutus  käynnistyi  syksyllä  2015:  Kurssille  valittiin   13  uutta  henkilöä, joista   
11  oli itse  sairastanut,  ja kahdella   oli   läheinen sairastanut  syövän. Syksyllä  2015  uudet  tuki-
henkilöt  valmistuivat   Arjen Ystäviksi.  Tammikuussa  2016  heille tarjotaan jatkokoulutusmahdol-
lisuutta, jossa he  voivat  suuntautua  vertaistukitoimintaan tai  saattohoidon tukitoimintaan. 
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7.6.  SYÖPÄÄN  SAIRASTUNEIDEN  LASTEN VANHEMMAT  - SYKE-KERHO 
 
Vuoden  2015  aikana sairastui Kymenlaaksossa viisi  uutta lasta syöpään. Lapsiperheiden alueel-
lista vertaistukitoimintaa  on ollut jonkin verran. Tiedonvälitys on tapahtunut  Kymenlaakson syö-
päyhdistyksen kotisivujen sekä Syken  facebook -ryhmän kautta. Toiminnanjohtaja Riitta Korhonen  
ja   sairaanhoitaja  Minna Tani  ovat suljetun  ryhmän jäseniä. 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  Syöpään sairastuneiden lasten vanhempainkerho  on   toiminut  
voimiensa mukaan.  Lapsen sairauden vuoksi  ei osallistuminen tapahtumiin   ole  aina mutkatonta. 
Kerhon  toimintaa  ovat  suunnitelleet   Sari Yli-Kojola Kouvolasta yhdessä  sairaanhoitaja  Minna 
Tanin ja   toiminnanjohtaja Riitta Korhosen kanssa. 
 
Tammikuinen vertaistuki-ilta  Kouvolassa,  elokuinen maatilavierailu  Sippolaan  sekä   Kouvolalai-
sen  kauneushoitolan lahjoittama  äitien hemmotteluilta  peruuntuivat kaikki,  sillä  lähtijöitä  tapah-
tumiin ei  löytynyt. 
Neljän  perheen  vanhemmat   olivat  katsomassa  Kouvolan teatterin Love  Story - musikaalia  ja   
Sari  Yli-Kojola  osallistui  Kymenlaakson  Syöpäyhdistyksen Syke  kerhon edustajana  Sylvan  
järjestöpäiville  Helsinkiin.  
Justiina  Koskinen, syöpäsairaan pikkupojan äiti,  valmistui kokemuskouluttajaksi.  Hän  on käytet-
tävissä   erilaisissa  tapahtumissa  ja   vierailee  esim . terveydenhuollon oppilaitoksissa    kerto-
massa  elämästä  syöpään sairastuneen lapsen äitinä. 
 
 
 
8.  KOULUTUSTOIMINTA 
 
Lokakuussa  2015  järjestimme  yhteistyössä  Carean ja  Kouvolan kaupungin  kanssa  Kaakon 
Saattohoitopäivät .  Kouvolan kaupungintalon juhlasali   täyttyi kuulijoista, kun  tilaisuuteen  ilmoit-
tautui  190 syöpää  sairastavien hoitoon  jollakin tavalla osallistuvaa henkilöä.  Koulutuspäivän pu-
heenjohtajana  toimi   saattohoidon vastuulääkäri  Sari Tukia  Kouvolasta  ja luennoitsijoina osas-
tonylilääkäri  Eero Vuorinen, erikoislääkäri Voitto  Järvimäki  sekä  Kouvolan kaupungin Saattaen - 
hankkeen  sairaanhoitaja Päivikki  Peltonen. 
 
Neuvontahoitajat  ovat  käyneet  luennoimassa  Kymenlaakson ammattioppilaitoksella  sekä  am-
mattikorkeakoululla  ja hoitolaitoksissa. Luentoaiheet  ovat  liittyneet    Syöpäjärjestöjen toimintaan,  
syöpäsairaan  tai  läheisten  kohtaamiseen  sekä  saattohoidon tukitoimintoihin.  
Lisäksi  opiskelijoita  ja terveydenhuollon henkilökuntaa on käynyt    tutustumassa  toimintaamme  
ja toimitiloihimme.   
 
Kokemuskouluttaja  Tarja Palo   vieraili kevään aikana oppilaitoksissa  ja  muissa  tapahtumissa  
kahdeksan  kertaa  (yht.136  kuulijaa) .    Kokemuskouluttaja  Merja  Huuhko  osallistui  syksyn  
2015 kokemuskouluttajakurssille  luennoitsijana. 
 
Vuonna  2015  valmistui   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelija  Heidi  Mä-
kisen   opinnäytetyö, jonka  aihe  oli Gynekologista syöpää sairastaneen nuoren naisen tukeminen 
lapsettomuudessa.  Ohjaajina  toimivat  opettaja  Anneli Airola  sekä  toiminnanjohtaja  Riitta Kor-
honen.  
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9.  VARAINHANKINTA  JA  LAHJOITUKSET  
 
Varainhankintamme  perustana oli vuonna  2015  pullopalautuslaatikot, joita  on  Kymenlaakson  
alueella  8  kpl.  Neljä laatikkoa  sijaitsee  Kouvolassa, yksi Haminassa  ja kolme Kotkan alueella.  
Pullopalautuskeräys  tuotti   5426,35  €  vuoden aikana. 
 
Syöpäjärjestöjen  valtakunnallinen varainhankinta onnistui odotetusti.  Syöpäsäätiön  Roosa-
nauhoja  möimme  suunnitellusti 2000  kpl.  Merkittävää meidän kannaltamme  on Syöpäsäätiön 
avustuksen jatkuminen.  Kymenlaakson Syöpäyhdistys  sai v.  2015  35.000  €  avustuksen. 
 
Lahjoituksia  saimme  vuoden aikana kolme. Yksityisen henkilön  merkkipäivälahjoitus,  Kymen-
laakson Liiton  lahjoitus sekä  Karhulan  sairaalan osasto  3:n  henkilökunnan joululahjoitus  tuotti  
yhteensä  yhdistykselle  2.775€.    
Anja  Ikonen  lahjoitti   syntymäpäiväkeräyksensä tuoton Syke- kerholle.   Syke-kerho sai   vuoden  
aikana kaikkiaan  460 €  lahjoituksia. 
 
 
 
10. TALOUSTIEDOT   

 
Tämän toimintakertomuksen liitteenä on yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2015. Tilikau-
den tulos  näyttää  13.675,47  ylijäämää. 
 

 2015 2014  2013 2012 2011 

Kokonaistuotot 347.028,05 354.771,41 365.444,24 287.006,48 327.060,72 

Kokonaiskulut 333.352,58 321.465,00 283.677.29 274.852,43 280.726,17 

Maksetut palkat 150 701,92 143 594,95 132.845,46 136.970,09 138.377,13 

Henkilöstön lkm 4 4 4 4 4 

      

RAY-avustukset 68.000 68.000 48.000 46.000 46.000 

Kuntien tukimaksut 17.998 18.090,00 18.146,40 18.186,50 18.242,90 

Henkilö- ja yritys-
jäsenmaksut 

58.255 58.851,97 59.627,77 61.291,06 60.693,77 

 
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä  on kaksi omakatteista  rahastoa, Kymenlaakson Syöpärahasto 
ja   Hannes Korpin rahasto.  Varoja  voidaan  käyttää  ainoastaan  rahastojen  sääntöjen mukaisiin 
tarkoituksiin. Syke- kerhon  varoja  voidaan  käyttää lapsiperheiden hyväksi  Kymenlaakson  alu-
eella.  
 
Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus on jäsenmaksujen sekä  raha- automaattiyhdistyksen ja  
Syöpäsäätiön tuen varassa, on  yhdistyksen taloudellinen tilanne tällä  hetkellä  vakaa.  Syöpäsää-
tiön  tuki  on ollut  merkittävä  apu yhdistyksen toiminnalle.   Lisäksi  kaikki jäsenkuntamme  ovat  
jatkaneet  toimintatukijäsenyyttään.  
 
 
 
11. PAIKALLISOSASTOT 

 
Yhdistyksen toimialueella  toimii neljä  paikallisosastoa. Paikallistoiminta  on yhdistyksen vapaaeh-
toisten toteuttamaa toimintaa, jota pääyhdistys tukee taloudellisesti, toiminnallisesti ja aatteellisesti.   

 
Osastojen jäsenet kokoontuvat pääasiassa kerran kuukaudessa luentotapahtumien, liikuntatoimin-
nan, tutustumiskäyntien ja virkistysretkien puitteissa.  Vuoden  aikana osastojen kerhoiltoihin ja  
retkiin    on osallistunut  1540  henkilöä. Sosiaalisen vertaistuen ja virkistystoiminnan lisäksi osastot 
tiedottavat yhdistyksen palveluista , sekä välittävät  asiantuntijatietoa yhdessä yhdistyksen henkilö-
kunnan kanssa. 
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Järjestimme paikallisosastojen  puheenjohtajien ja  sihteereiden  vuosittaisen  yhteistapaamisen  
huhtikuussa   2015.  Kokouksessa  tiedotimme Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tulevista tapah-
tumista, suunnittelimme  asioita yhdessä   ja vaihdoimme  kokemuksia ja kuulumisia paikallisosas-
tojen toiminnasta. Kaikki  paikallisosastot  osallistuivat  tapaamiseen. 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry.  tuki paikallisosastojen toimintaa  vierailemalla osastojen tapah-
tumissa  ja tarjoamalla luennoitsija-apua osastojen tilaisuuksiin. Kotkan osasto  vietti 40-
vuotisjuhlaansa  Kotkan Seurakuntakeskuksessa  lokakuussa,  ja  Kouvolan osasto  juhlisti  omaa  
40 vuotista  taivaltaan  joulujuhlien merkeissä Kymen Paviljongissa.    Osastot   toimivat  itsenäi-
sesti  ja tekevät erikseen oman  toimintakertomuksensa. 
  
 
 
12.  LOPUKSI 
 
Syöpään sairastuneiden tukeminen sairauden eri vaiheissa luo paremmat edellytykset sairastumi-
sesta selviämiseen. Osallistumme edelleen Syöpäjärjestöjen yhteisen syöpäneuvonnan   tehosta-
miseen. Kehitämme käytössä olevia tukimuotoja mm. keskustelu- ja liikuntaryhmiä sekä tukihenki-
lötoimintaa. Ohjaamme syöpään sairastuneita Syöpäjärjestöjen kuntoutuskursseille.  
 
Pyrimme lisäämään parantumattomasti syöpää sairastavien tukitoimia (mm. tukihenkilöt  ja  Arjen  
ystävät).  Tuemme  läheisiä potilaan saattohoidon aikana sekä potilaan kuoleman jälkeen.  
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry:n hallitus esittää parhaat kiitoksensa jäsenille,  syöpätyön tukijoil-
le, Raha-automaattiyhdistykselle, jäsenkunnille ja yhdistyksen alaisille osastoille. 
 
 
Kotkassa maaliskuun  21 . päivänä 2016 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry:n hallitus 
 
 
  
 
 
 
LIITTEET 
 
 
LIITE 1 Jäsenkehitys 
LIITE 2 Henkilökunnan koulutukset 
LIITE 3 Vuoden tapahtumat 
LIITE 4 Tuloslaskelma 
LIITE 6 Tase 
LIITE 7 Tilintarkastuskertomus 
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LIITE  1 

 

 
 
JÄSENKEHITYS  JÄSENLAJEITTAIN:  (  uusia  jäseniä  v. 2015   135  kpl ) 
 
Jäsenlaji v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v. 2013 v.2014 v.2015 
Henkilöjäsen 3237 3268 3245 3213 3035 2994 2941 
Yritysjäsen 7 14 16 16 15 15 13 
Ainaisjäsen 241 231 223 202 195 192 189 
yht. 3485 3513 3484 3431 3245 3201 3143 
 

 
 
 
  JÄSENKEHITYS KUNNITTAIN : 
 
Kunta v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v. 2013 v.2014 v.2015 
Kotka   1353 1343 1309 1276 1207 1196 1190 
Kouvola 1329 1347 1343 1337 1277 1262 1204 
Hamina 351  350 351 346 317 306 321 
Virolahti 80  78 72 65 58 58 58 
Miehikkälä  73  73 69 65 61 57 55 
Pyhtää  88  89 91 90 84 84 85 
Iitti 107  112 98 101 102 107 103 
Muut  kunnat 97  107 151 151 139 131 127 
Yritysjäsen 7 14  sis.  

edellisiin 
1
6 

   

Yht. 3485  3513 3484 3431 3245 3201 3143 
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET  V.2015:   LIITE 2 
 
 
Toiminnanjohtaja   Riitta  Korhonen:  
 

 Syöpäjärjestöjen neuvottelupäivät 16.-17.1.2015, Hämeenlinnassa   

 Soste  -info , Kouvolassa 

 Tyhy  Savonlinna  4.6.-5.6. 2015,   Saimaan-, Pohjois-Karjalan- ja  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen  
kanssa 

 RAY  vaikuttavaa   22.10. 2015,  Vantaa 

 Saattaen Projektin koulutus 16.9.2015 , Kouvola 

 Kaakon Saattohoitopäivät   14.10. 2015, Kouvola  

 Syöpäjärjestöjen kuntoutusseminaari  19.11.2015, Helsinki  
 
 
Sairaanhoitaja  Jaana Kolin: 
 

 Vertaistukihenkilö- kouluttajakoulutus 20.-21.1 , Helsinki, Kulttuurikeskus Sofia 

 Neuvontahoitajapäivät , Helsinki 

 Tyhy  Savonlinna  4.6.-5.6. 2015,   Saimaan-, Pohjois-Karjalan- ja  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen  
kanssa 

 Kaakon Saattohoitopäivät   14.10. 2015, Kouvola 

 Neuvontahoitajapäivä 10.11.2015, Helsinki   

 Syöpäjärjestöjen kuntoutusseminaari  18.- 19.11.2015, Helsinki 
 
 
Sairaanhoitaja  Minna Tani: 
 

 Vertaistukihenkilö- kouluttajakoulutus 20.-21.1 , Helsinki, Kulttuurikeskus Sofia 

 Neuvontahoitajapäivät , Helsinki 

 Tyhy  Savonlinna  4.6.-5.6. 2015,   Saimaan-, Pohjois-Karjalan- ja  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen  
kanssa 

 Saattaen Projektin koulutus 16.9.2015 , Kouvola 

 Kuolema  on jokaisen oikeus-seminaari 24.9.2015  Helsinki 

 Kaakon Saattohoitopäivät   14.10. 2015, Kouvola 

 Neuvontahoitajapäivä 10.11.2015, Helsinki 

 Syöpäjärjestöjen kuntoutusseminaari  18.- 19.11.2015, Helsinki 
 

 
 
Eila   Puustinen, toimistosihteeri 
 

 Tyhy  Savonlinna  4.6.-5.6. 2015,   Saimaan-, Pohjois-Karjalan- ja  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen  
kanssa 

 Ray  Vaikuttavaa  kiertue 22.10.2015,  Vantaa 

 Syöpäjärjestöjen Toimistosihteereiden  koulutuspäivä  3.-4.11.2015 , Helsinki  
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Vuoden  2015  muut tapahtumat  ja tilaisuudet:   LIITE 3 
( suluissa  osallistujamäärät ) 

 
  
Helmikuu 
 

 KymiCare  info  Kymenlaakson Ammattikorkeakoululla (30) 

 Teemailta  Hematologista  syöpää  sairastaville, Kotka  (11) 

 
 
Maaliskuu 
 

 Ravinnon ja liikunnan merkitys  syövän ehkäisyssä, luento Kouvolan muistin ryhmä (6) 

 Avokuntoutuskurssi  eturauhassyöpää  sairastaville,  RAY  (9)  

 Saattaen projektin koulutus: ”Saattohoitotyötä  tekevän jaksaminen”–luento  (300) 

 Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminta, luento  Kouvolan  osasto (60) 

 Karhulan  sairaalan osasto  3:n henkilökunta  vieraili  Kymsyllä  ( 20) 
 

 
Huhtikuu 
 

 Potilasosastojen  puheenjohtajat  ja  sihteerit, kokous  Kymsyllä (8) 

 Kymsy  syöpään  sairastuneen tukena, luento  Kaunisnurmen palvelukeskus , Kouvola (15) 

 Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen saattohoidon tukitoiminta, luento  Haminan  osasto (15) 

 Ensitiedon ilta, jossa mukana  Koks  syöpäpoliklinikan sairaanhoitaja, Kotka   (9) 

 
 
Toukokuu 
 

 Valokuvasta  voimaa  - avokurssi, Puhjonranta , Kouvola  (  4+4) 

 Tukihenkilöiden kevättapaaminen, Puhjonranta  , Kouvola  ( 18) 

 Syöpään  sairastuneet  psykososiaalinen tukeminen, luento Kyamk, Kouvola (32) 

 Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilötyö, , luento Ksao, Kuusankoski (18) 

 Teemailta  Hematologista  syöpää  sairastaville, Kotka  (5) 
 

 
Kesäkuu 
 

 Hyvä  Saattohoito –kotona, luento  sairaanhoidon opettajille , Helsinki ( 50) 

  Neljän  syöpäjärjestön yhteinen Tyhy- tapaaminen Savonlinnassa (20) 
 

 
 
Elokuu 
 

 Surussa jaksaminen-kurssi,  RAY  (10) 
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Syyskuu 
 

 Rovastikunnallinen virkistyspäivä, Elimäki (43) 

 Avokuntoutuskurssi  rintasyöpää  sairastaville  RAY  (12 )  

 Roosa - nauha  kampanja  alkoi  (  Karhulassa,  Haminassa ) 

 Vertaistukihenkilöiden työnohjaustapaaminen, Kouvola  ( 5) 

 Kymenlaakson Syöpäyhdistys,  juhla Kotkan osasto  40-vuotta ( 50) 

 
 
 
Lokakuu 
 

 Love  Story –musikaali  Kouvolan kaupunginteatteri ( n. 250) 

 Roosa-nauha  tapahtumia    Kotkassa  ja   Kouvolassa  

 Rintasyöpä ja  sen  ehkäisy, luento Kouvola Aivokopla (7) 

 Opi tutkimaan  rintasi,  Haminan Terveyskioski  (31 ) 

 Opi tutkimaan  rintasi,   Karhulan Terveyskioski  (20) 

 Kaakon Saattohoitopäivät, Kouvola  ( 200) 

 Kuoleman kohtaaminen, Ksao, Kuusankoski (8) 

 Koks  Syöpäpoliklinikan  hoitajat  ja lääkärit  vierailivat  Kymsyllä (19) 

 
 
Marraskuu 
 

 Vältä  istumista, Kymsy  luento Kouvolan osasto  (30) 

 Tukihenkilökoulutus  alkoi , Kymsy (13) 

 Osastojen yhteinen pikkujoulu, Iitin Seurakuntatalo( 104 ) 

 Kuolevan potilaan omaisten kohtaaminen, luento  Hamina  (18) 

 Saattohoidon tukihenkilöiden  vertaistuellinen tapaaminen, Kouvola (10) 

 Saattohoidon tukihenkilöiden  vertaistuellinen tapaaminen, Kotka (10) 
 

 
 
Joulukuu 
 

 vapaaehtoistyöntekijöiden tapaaminen  Kotkassa ja  Kouvolassa ( osallistujia  yht. 20) 

 Avannepotilaan hoito, luento  Ekami,  Kotka ( 35) 
 
 
 
Lisäksi    pidetty    vuoden  2014  avokuntoutuskurssien seurantatapaamiset ( 26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


