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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. 3000  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 syö-
päsairauden eri vaiheissa. Palvelumme ovat maksuttomia. 
 
Vuoden  2016  aikana   olemme  järjestäneet  alueellisia tapahtumia yhteistyössä paikallisosasto-
jen ja muiden järjestöjen  kanssa.  Olemme  myös  osallistuneet   toimialueemme  järjestötapahtu-
miin. 
 
  
 
2. HALLINTO  
 
2.1. HALLITUS: 
 
Yhdistyksen hallitus  kokoontui  kaksi kertaa vuoden 2016  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 viisi,  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 
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 
Salla  Rossi, YTM, 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  toimi yhdistyksen työvaliokunta sekä Timo Peltola Mikke-
listä  ja  sihteerinä Riitta Korhonen.   Rahaston hoitokunta  ei kokoontunut  eikä  apurahoja jaettu.  
  
 
2.4.  KOKOUKSET   

 
Yhdistyksen sääntömääräinen  vuosikokous  pidettiin  21.3.2016.  Kokoukseen osallistui  kahdek-
san yhdistyksen  jäsentä.    
Suomen Syöpäyhdistyksen  valtuuskunnan kevätkokoukseen osallistui  Kymenlaakson Syöpäyh-
distyksen  puheenjohtaja  Marja-Liisa  Mäntymaa  ja  syyskokoukseen toiminnanjohtaja  Riitta  Kor-
honen. Toiminnanjohtaja Riitta Korhonen osallistui   kaikkiin kuuteen   Syöpäjärjestöjen toiminnan-
johtajakokoukseen. Lisäksi  toiminnanjohtaja osallistui   SSY:n kuntoutustyöryhmän kokouksiin  ja  
terveydenedistämistyön ohjausryhmän kokouksiin  molempiin kaksi  kertaa vuoden aikana. 
 

3.  JÄSENISTÖ  JA  HEILLE  MYÖNNETYT  ETUUDET 

3.1.  JÄSENET  JA  JÄSENKEHITYS   
 
Yhdistykseen liittyi toimintavuotena  125 uutta jäsentä. Toimintavuoden lopussa jäseniä oli 3042,  
joista henkilöjäseniä oli  2847,   ainaisjäseniä  184  ja yritysjäseniä 11.   Jäsenmäärän muutos   
ajalla v. 2010 – 2016  on  esitetty  liitetaulukossa (Liite 1). 
 
 
3.2.   JUHLAVUODEN   PALKITSEMISET 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys    täytti  v.  2016  60-vuotta. Lokakuussa  vietimme  Kotkassa   pieni-
muotoista  juhlaa,  johon kutsuttiin  noin 80  jäsentä  sekä  yhteistyökumppania. 
Suomen Syöpäyhdistyksen lahjoittama  Virpi  Talvitien Voimapuu- taulu  ojennettiin   vapaaehtois-
toimija  Aino  Pelliselle.   Elimäkeläinen Aino  Pellinen on toiminut    vertaistukihenkilönä  ja  Kouvolan  
osaston jäsenenä  yli  30  vuotta.  Hän on edelleen mukana  Kouvolan terveyskeskuksessa  toimi-
vassa   saattohoitoringissä. 
Suomen Syöpäyhdistyksen syöväntorjunnan ansiomitali ojennettiin kolmelle yhdistyksen  jäsenelle.  
Puheenjohtaja  Marja-Liisa  Mäntymaa  ja  varapuheenjohtaja   Hannu  Jumppanen  palkittiin  hopei-
sella  ansiomitalilla.  Molemmat  ovat  toimineet vuosia    Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen luotta-
mustehtävissä. 
Iitin  osaston perustaja  ja   ensimmäinen puheenjohtaja    Aila  Pietilä  palkittiin   pitkäaikaisesta  
vapaaehtoistyöstä pronssisella  ansiomitalilla. 
 
 
3.3.   JÄSENETUUDET 

 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry:n jäsenmaksu   oli v. 2016  22  euroa.  Jäsenmaksuun sisältyy 
Syöpä- lehden vuosikerta.  Lisäksi yhdistys maksaa jäsenelleen kahden  euron suuruista hoitopäi-
väkorvausta, jos  jäsen on sairaalan vuodeosastohoidossa syöpäsairauden vuoksi .  Hoitopäivä-
korvauksia   maksoimme  vuoden aikana   1.282 euroa. 
Syöpään sairastuvan  alle  18 -vuotiaan lapsen  perheelle yhdistys maksaa  420 euron alkuavus-
tuksen.    Alkuavustuksia  maksoimme  neljälle    lapsiperheelle  yhteensä  1.680  euroa. 
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4.  YHTEISTYÖTAHOT  JA  EDUSTUKSET  
 
 
4.1.  YHTEISTYÖTAHOT 
  
Olemme  tukeneet  syöpäsairaiden  selviämistä niillä  osa-alueilla, joihin kunnalliset  terveyden-
huollon  resurssit  eivät riitä.    Yhteistyökumppaneitamme  olivat  alueen sosiaalityöntekijät,  sai-
raaloiden   työntekijät,  oppilaitokset  ja  eri  järjestöt.  Järjestöyhteistyötä teimme  mm.  muiden 
Syöpäjärjestöjen, Ehyt ry:n,  Irti  Huumeista  ry:n, Kouvolan Marttojen   sekä   Korttelikoti  Viitatu-
van kanssa. 
 
Kymenlaakson  keskussairaalan     syöpätautien-, kirurgian- ja  fysioterapian osastojen  henkilö-
kunnan kanssa teimme  yhteistyötä  viikottain  tapaamalla  vastasairastuneita  syöpäpotilaita. Kou-
volan terveyskeskuksen osasto 6:lla ja  Karhulan terveyskeskuksen vuodeosasto 3:lla  jatkoi  toi-
mintaa  saattohoidon  tukihenkilörinki.  Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun  syöpätautien  opet-
taja  Elina  Marttila vieraili   toimistollamme  yhden päivän  tutustuen yhdistyksen toimintaan. 
 
 
4.2.  EDUSTUKSET  VUONNA  2016   
 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä  oli  edustus  seuraavissa toimikunnissa ja  työryhmissä: 
 

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

• Suomen  Syöpäyhdistys  ry:n  terveydenedismistyöryhmä:  Jäsen  toiminnanjoh-
taja 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 järjestöpäiville  osallistui  puheenjohtaja  Marja-Liisa Mäntymaa,  
hallituksen jäsenen Marja  Rintamo  sekä  toiminnanjohtaja Riitta  Korhonen 
 

• Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  60v- juhlatoimikunta:  Marja-Liisa  Mäntymaa, 
Marita  Rikka, Marja Rintamo,  Eila  Puustinen ja  Riitta Korhonen 

 
 
 
5.  YHDISTYKSEN HENKILÖKUNTA 
 
5.1.  HENKILÖSTÖ 
 

• Riitta Korhonen, toiminnanjohtaja   

• Eila  Puustinen, toimistosihteeri 

• Minna Tani,  sairaanhoitaja 

• Jaana Kolin, sairaanhoitaja 
 

Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen henkilökunta  on  kokenutta  ja  melko  iäkästä.  Keski-ikä  on  
54 vuotta ja palvelusvuosia  syöpäjärjestöissä  on   työntekijöillä  takana  6 – 18 vuotta.  
Yhdistyksessä  noudatetaan  yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusta  ja käytössä  on  kus-
tannuspaikkakohtainen  työajanseuranta. 
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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 

 
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen hoitajat osallistuivat alueen  terveydenedistämistapahtumiin   ja 
vierailivat  useissa  tilaisuuksissa kertomassa syöpäsairauteen liittyvistä asioista,  sekä tiedotta-
massa yhdistyksen toiminnasta. 
 
 
Vuoden  aikana  olemme   olleet  mukana  seuraavissa  terveydenedistämisen  tapahtumissa:    
 
 

• Tammikuu: Miesten terveydenedistämispäivä, Haminan liikuntahalli  (n. 20  miestä) 
 

• Helmikuu:  Vekaranjärven varuskunta KKT1/16 ,  tupakkavalistusta  yhdessä Ehyt 
  ry:n sairaanhoitajan  kanssa  (n. 835 varusmiestä, naisia  23) 
 

• Maaliskuu:         Terveelliset  elämäntavat syövän ehkäisyssä, Haminan terveyskioski  
  ( 32  kävijää)  
 

• Huhtikuu:               Selvä reitti, Peruskoulun 6.-luokkalaiset, Hamina ( n. 244 oppilasta, 
  opettajineen) 
 
  Asiaa  auringosta, Tiistaitupa, Karhulan  seurakunta (yht. 24) 
   

• Toukokuu:              Terveellinen  aurinkokäyttäytyminen, Haminan terveyskioski  ( n. 50  
  kävijää) 
 
  Terveellinen  aurinkokäyttäytyminen,  Kotkan ja  Karhulan terveyskioski  
  (  n.  59  kävijää) 
 
  Savuton Suomi-päivä, Kouvola  Veturi (  yht. 50 kävijää) 
 

• Elokuu: Pyhtään Saaristolaismarkkinat, Pyhtään kunnan  terveydenedistämis-
  ryhmän kanssa, Lököre ( yht.30 kävijää) 

  Vekaranjärven varuskunta KKT2/16: Tupakkavalistus (n. 880 varus-
  miestä,  13  asevelvollisuuspalvelusta suorittavaa naista). Yhdessä  
  Ehyt  ry:n  sairaanhoitajan kanssa  

• Syyskuu: Rintasyöpätietoutta  Roosa- nauha  kampanjan tapahtumissa 

• Lokakuu:  Roosa – nauhat: 
  Kauppakeskus Pasaati, Hamina K-kauppa Kanuuna ja S-market,  Kot-
  kan, Karhulan ja  Haminan markkinat   sekä  Karhulan ja  Haminan ter-
  veyskioskit.  Terveyskioskeilla  kerrottiin siitä, miten syöpäseulonnat  on 
  alueellamme järjestetty. Lisäksi  opastettiin tutkimaan  rintoja. 
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6.2.  SYÖPÄNEUVONTA JA KRIISIAPU 
 

Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat antoivat syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen henkilökoh-
taista neuvontaa syöpäsairauteen  liittyvissä asioissa. Tietoa sai sairauden  ennaltaehkäisystä, var-
haistoteamisesta ja oireiden tunnistamisesta sekä  hoidoista ja kuntoutuksesta.  Maksuton neu-
vonta   tapahtui henkilökohtaisena tapaamisena ajanvarauksella, puhelimitse tai sähköpostilla.   

 
Keskustelukäynnit   sovittiin  ensisijaisesti Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  toimistoille. Tarvitta-
essa   neuvontahoitajan tapaaminen  järjestyi  sairastuneen kotona.   
Vuonna   2016  syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat osallistuivat  Kymenlaakson keskussairaalan val-
mennusryhmään, jossa  he tapasivat  lähes kaikki  ko. sairaalaan leikkaukseen kutsutut  uudet rin-
tasyöpäpotilaat. Vuoden loppuun mennessä  hoitajat  tapasivat  tuon ryhmän kautta  61  uutta  po-
tilasta  ja  kolme  läheistä.  Potilaat  pitivät  käytäntöä  hyvänä,  sillä   heidän oli kotiin päästyään  
helpompi   ottaa  yhteyttä  jo  tuttuun syöpäneuvontahoitajaan.  Asianmukainen  tieto  myös  vä-
hensi heidän pelkojaan. 
Pohjois-Kymenlaaksossa  asuvat rintasyöpään  sairastuneet naiset  syöpäyhdistyksen sairaanhoi-
taja  tavoitti viimeistään  proteesinhankinnan yhteydessä.  
 
Muiden syöpäsairauksien osalta  olisi tärkeää, että hoitava yksikkö ohjaisi  asiakkaat  useammin 
kolmannen sektorin tukipalvelujen piiriin.  Yhteistyö oli   tiivistä Kymenlaakson keskussairaalan  ja  
Kouvolan kaupungin sosiaalityöntekijöiden  kanssa.   Tavoitteena  on, että  terveydenhuollon työn-
tekijät osaisivat  yhä laajemmin tarjota syöpäjärjestöjen palveluita  syöpään sairastuneille. 
Tämän vuoksi  pidimme  Kymenlaakson Keskussairaalan henkilökunnalle  iltapäiväkoulutuksen, 
jossa   kerroimme  tarjoamistamme palveluista.  Mukana oli  Suomen Syöpäyhdistyksen   ylilää-
käri, onkologi Riikka  Huovinen  sekä  kuntoutuskoordinaattori  Marika Sorvari ja  toimintaterapeutti  
Tuire  Muona.  Sairaalan  luentosali  täyttyi  kuuntelijoista.  Aktiivisesta  tiedotuksesta  huolimatta   
emme vieläkään tavoita  kohderyhmäämme haluamassamme laajuudessa. 
 
 
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 kouluttautu-
misella   ja  tiiviillä yhteistyöllä ylilääkäri  Minna Pöyhösen kanssa.  Periytyvyysselvityksen teimme   
kuudelle  asiakkaalle Kotkassa ja  viidelle  Kouvolassa. Yhdeksän 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 
työtä, joka   täydentää  julkisen terveydenhuollon tarjoamia  palveluja, mutta  ei korvaa niitä.    
 
Parantumatonta syöpää sairastavan potilaan luokse sairaanhoitaja  teki  68 kotikäyntiä ( v.2015  75  
käyntiä)  ja sairaalan osastolle tai terveyskeskukseen   38  käyntiä ( v. 2015  42  käyntiä).    Vas-
taanotolla  Kouvolan neuvonta-asemalla  kävi  89   syöpäpotilasta ja  73  läheistä.   Muita  kontakti-
käyntejä  Kouvolan neuvonta-asemalla  oli  53. 
 
Saattohoitopäivystystä  ja kotona  olevien parantumattomasti sairaiden kohtaamista   toteutettiin 
sovittujen toimintamallien mukaisesti.  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä  on  23 aktiivisesti  toimi-
vaa  saattohoidon tukihenkilöä. Sairaanhoitaja ja tukihenkilö työskentelevät pareittain ja tukisuh-
teen päätyttyä pidetään yhteinen loppuarviointi. Yhteisen ensikäynnin jälkeen tukihenkilö tekee  it-
senäisiä  käyntejä potilaan luokse.    
Tukihenkilöpäivystys  jatkui  Kouvolan terveyskeskuksen  osasto  6:lla ja   Karhulan sairaalan  
osasto  3:lla.  Yhdistyksen  koulutetut saattohoidon tukihenkilöt   vierailivat keskiviikkoisin saatto-
hoito-osastoilla kuolevien potilaiden luona.   
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Kouvolan terveyskeskuksella  vierailevassa  saattohoitoringissä  toimi   v.  2016  lopussa   8   ja  
Karhulan  sairaalan  ringissä   12   saattohoidon tukihenkilöä.   Viisi  tukihenkilöä  luopui  tehtä-
västä  henkilökohtaisen elämäntilanteensa  vuoksi.   Saattohoidon tukihenkilöillä   oli  osasto-
päivystyksessä 168  tukisuhdetta, joista 148  oli syöpäpotilaita  ja  20 läheistä. Tukea  sai 56  
miestä ja 112 naista.  
 
Lisäksi   välitimme tukihenkilön viidelle  saattohoitopotilaalle ja  neljälle  Arjen ystävää  toivoneelle.   
Sairaanhoitaja piti vuoden aikana tukihenkilöille  kahdeksan  työnohjaustilaisuutta ( Kotkassa  4  
kpl ja  Kouvolassa  4 kpl) ja  soitti heille  98  työnohjauksellista  puhelua.  Potilaspuheluita  oli  vuo-
den  2016  aikana  355  kpl, ja sähköpostiliikenne oli vilkasta 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 kolme, ja niissä  oli  yhteensä n.70  kuulijaa. 
 
Syöpäjärjestöt  ovat  yhteistyössä   kehittäneet  saattohoitotoimintaa.  Saattohoidon  tukihenkilöi-
den koulutusmalli  on luotu  koko  maahan  ja saattohoidon  tukihenkilöiden käsikirja  on valmistu-
massa.   
 
 
 
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. 
Kaikilta  osallistujilta pyydettiin  kurssipalaute, joka  oli pääosin myönteistä.  Korjaavan  palautteen 
huomioimme suunnitellessamme  seuraavia  kursseja. 
 
Keväällä  2016  järjestimme  toistamiseen Valokuvasta voimaa -kurssin.  Kurssin sisällöstä  vastasi  
sairaanhoitaja  Minna Tani  yhdessä   valokuvaaja  Marja  Seppälän kanssa. Kurssille  tuli  seitse-
män hakemusta, ja kaikki hakijat  otettiin mukaan.  Kurssi  toteutettiin suunnitelmien mukaisesti 
kahtena viikonloppuna, jolloin myös  Kymenlaakson  ulkopuolella  asuvilla   oli paremmat mahdolli-
suudet  osallistua kurssille. 
 
Kouvolan Puhjonrannan  elokuiselle  Luonnosta  voimaa  suruun - kurssille  saimme  18  hake-
musta, joista  kurssille  valittiin   12 osallistujaa.   Kurssin  ohjaajina  toimivat  yhdistyksen  sairaan-
hoitaja  Minna Tani   ja taideterapeutti Anne Kuvaja.  
 
Uutena  kurssina  järjestimme  syksyllä  Elämässä eteenpäin - avokurssin, jolle  saattoi hakeutua  
sekä  syöpään sairastuneita naisia  että miehiä.  Kurssi  toteutettiin kahdeksalla  osallistujalla. 
Yhdistyksen  tukihenkilö  toi  kurssille mukaan  potilasnäkökulmaa  ja ohjelma  oli  suunniteltu  toi-
minnalliseksi.  Kurssilaisten sitoutuminen oli  vaihtelevaa, ja vain kolme kurssilaista  osallistui  kaik-
kiin  tapaamisiin.  Päätimmekin,  että  tätä kurssia ei  järjestetä enää tulevaisuudessa. 
 
Oman kurssitoiminnan  lisäksi ohjaamme asiakkaita  muiden syöpäyhdistysten järjestämille   valta-
kunnallisille  kuntoutus  - ja   sopeutumisvalmennuskursseille.   
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7.2.  KESKUSTELURYHMÄT 
 

Naisten ja miesten kahvikerhot  kokoontuivat  vertaistuen merkeissä  kerran kuukaudessa Kot-
kassa   ja Kouvolassa.  Keskusteluryhmiin osallistui  vuoden   aikana yhteensä 301  henkilöä.  
Ryhmäohjaajina toimivat  sairaanhoitajat   Minna Tani, Jaana  Kolin  ja toiminnanjohtaja  Riitta Kor-
honen. 
 
Lisäksi   järjestimme  vuoden  2015 - 2016  avokurssilaisille   omat  ohjatut vertaistuki- ja seuranta-
palaverit  toimistollamme.  Kurssitapaamisiin  osallistui   n. 80 %  kurssilla olleista  henkilöistä. 
 
Teemailtoja  pidimme Haminassa,  Kotkassa  ja  Kouvolassa. Haminassa  aiheena  oli  terveellinen 
ravitsemus. Kotkassa  opastettiin tutkimaan omia rintoja  sekä  puhuttiin  naiseudesta. Ensitiedon 
illat  ja hematologista  syöpää  sairastavien vertaistapaamiset  järjestettiin Kotkassa ja Kouvolassa. 
Tapaamisiin  saapui  keskimäärin seitsemän   henkilöä.  
Olemme  pyytäneet  kaikilta  ryhmiin ja teemailtoihin osallistuneilta  palautteet,  joiden perusteella  
kehitämme    tapahtumia  edelleen. 
 

 
 

7.3.  RINTAPROTEESIEN  VÄLITYS         
 

Rintaproteesien välitys  on lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelua  jäsenkunnille.  Asiakas  saa 
ostopalveluosoituksen leikkauksen   yhteydessä  sairaalasta  ja myöhemmin oman kunnan ter-
veyskeskuksesta. Välitimme  vuoden  2016  aikana  asiakkaille  yhteensä  486  rintaproteesia, 
joista  Kotkassa  342 kpl  ja  Kouvolassa 144 kpl.   Ensiproteeseja  oli 105 kpl, proteesinvaihtoja  
243 kpl, osaproteeseja  22 kpl  ja  uimaproteeseja 116 kpl. 
 
Proteesin välitystilanne on luonteva tilanne keskustella mieltä askarruttavista  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 
 
Iitin Seurakunta  järjesti rovastikunnallisen  virkistyspäivän syöpään sairastuneille ja heidän lähei-
silleen.  Mukana  Iitin seurakuntakeskuksessa, Heinlahdessa oli 43 jäsentä  ja  sairaanhoitaja  
Minna Tani.  
 
Lokakuussa  vietimme  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  60- vuotis  juhlaa.  Kotkan Laulumiesta-
lolle  saapui  80  kutsuvierasta. Juhlapuhujana   oli  Syöpäjärjestöjen pääsihteeri  Sakari Karjalai-
nen. 
 
Kotkan osasto vastasi  jäsenten yhteisen  joulujuhlan ohjelmasta.   Jouluisessa  tilaisuudessa  kuu-
limme  musiikkia  ja  runonlausuntaa, sekä nautimme yhdessä  maittavan jouluaterian.  Mukana oli  
76  jäsentä, Pohjois-Kymenlaaksosta  järjestettiin joulujuhlaan  yhteiskuljetus .  Kymenlaakson 
Syöpäyhdistyksestä joulujuhlaan osallistuivat Riitta  Korhonen,  Eila  Puustinen  ja  Minna Tani. 
 
Jäsenten  yhteinen joulujuhla  on vuosikymmenien  takainen  perinne. Keskusteltuamme  potilas-
osastojen kanssa  päädyimme  siihen,  että  luovumme  tästä  tapahtumasta.  Iäkkäille  jäsenille 
matkustaminen talvella  on hankalaa. Lisäksi   kaikki  potilasosastot  viettävät  myös  omat  joulu-
juhlat.   Vuonna  2017  järjestämme Haminan osaston kanssa  jäsenille yhteiset  kesäpäivät. 
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7.5. VERTAISTUKI 
 

Toiminnassa  oli  päättyneen vuoden aikana  mukana  15   vertaistukihenkilöä.   Vertaistukea pyysi  
19  sairastunutta, ja  tapaamisia  oli yhteensä  84.   Vertaistuelliset  tukisuhteet kestivät  keskimää-
rin kolme  kuukautta  ja sisälsivät  useampia  käyntejä,  puheluita  ja tekstiviestejä.  
 
Keväällä 2016  järjestettiin tukihenkilöiden täydennyskoulutuspäivä ( 13 osallistujaa). Koulutuk-
sessa   käytiin  läpi  Syöpäjärjestöjen tukihenkilötoiminnan  ohje ja  tiedusteltiin tukihenkilöiden ha-
lukkuutta  jatkaa  toiminnassa mukana. Tukihenkilöille  järjestettiin vuoden aikana   kolme   työnoh-
jauksellista  tapaamista.  Tukihenkilöt  raportoivat  käyntinsä  vaihtelevasti.  Vaikka  toimintaan on 
sovittu  selvät  raportointikäytännöt, tulee niitä edelleen  täsmentää.    
 
 
 
7.6.  SYÖPÄÄN  SAIRASTUNEIDEN  LASTEN VANHEMMAT  - SYKE-KERHO 
 
Vuoden  2016  aikana sairastui Kymenlaaksossa neljä  uutta lasta syöpään. Lapsiperheiden alu-
eellista vertaistukitoiminta  oli vähäistä. Tiedonvälitys tapahtui  Kymenlaakson syöpäyhdistyksen 
kotisivujen sekä Syke-kerhon  Facebook -ryhmän kautta. Toiminnanjohtaja Riitta Korhonen  ja   
sairaanhoitaja  Minna Tani  ovat suljetun  Fb-ryhmän jäseniä. 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  Syöpään sairastuneiden lasten vanhempainkerho Syke  toimi 
voimiensa mukaan.  Lapsen sairauden vuoksi  ei tapahtumiin   osallistuminen ole  aina mahdol-
lista. Kerhon  toimintaa  suunnittelivat   Sari Yli-Kojola ja  Henna  Mäkelin  Kouvolasta yhdessä  
sairaanhoitaja  Minna Tanin ja   toiminnanjohtaja Riitta Korhosen kanssa. 
 
Vuoden aikana  lapsiperheille järjestettiin kaksi  elokuvakäyntiä  Kuusankoskelle  ( Viiru  ja  Peso-
nen, paras joulu  ikinä  sekä  Kanelia  kainaloon Tatu ja  Patu).  Lisäksi  Kouvolan kirjastoon pysty-
tettiin  kerhon  toimesta  valokuvaaja   Lari  Järnefeldtin  Taistelutarinat - valokuvanäyttely. 
 
Kymi  sinfonietta  tarjosi lasten vanhemmille  maksuttomia konserttikäyntejä. 
 
 
 
8.  KOULUTUS- JA  TUTKIMUSTOIMINTA 
 
Neuvontahoitajat  kävivät  luennoimassa  Kymenlaakson ammattioppilaitoksella  sekä  ammattikor-
keakoululla  ja hoitolaitoksissa. Luentoaiheet  liittyivät    Syöpäjärjestöjen toimintaan,  syöpäsairaan  
tai  läheisten  kohtaamiseen  sekä  saattohoidon tukitoimintoihin.  
Lisäksi  opiskelijoita   kävi  tutustumassa  toimintaamme  ja toimitiloihimme.   
 
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun sairaanhoidon opiskelija  Emmi  Penkkimäki   sekä Kuopion 
Yliopiston terveystieteiden opiskelija  Merja  Heino  tekivät  opintoihinsa  liittyvät harjoittelujaksot 
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä.   
Vuoden  2016  aikana valmistui  myös  Kyamk sairaanhoitajaopiskelija  Tuula  Raidan opinnäyte-
työ ” Syöpäpotilaan saattohoitopolku   –  Kehittämistyö Kotkan alueella”.  Toiminnanjohtaja  Riitta  
Korhonen   toimi  opinnäytetyön  yhtenä ohjaajana. 
 
Yhdessä Suomen  syöpäyhdistyksen  kuntoutusosaston kanssa  järjestimme   Hyvää  elämää il-
man syöpää-   infotilaisuuden Kymenlaakson  keskussairaalan   henkilökunnalle.  Iltapäiväkoulu-
tukseen  osallistui  n.  60   syöpäpotilaiden  hoidosta  vastaavaa  terveydenhuollon ammattihenki-
löä. 
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9.  VARAINHANKINTA  JA  LAHJOITUKSET  
 
Varainhankintamme  perustana oli vuonna  2016  pullopalautuslaatikot, joita  on  Kymenlaakson  
alueella  7  kpl.  Neljä laatikkoa  sijaitsee  Kouvolassa, yksi Haminassa  ja kolme Kotkan alueella.  
Pullopalautuskeräys  tuotti   5065  €  vuoden aikana. 
 
Syöpäjärjestöjen  valtakunnallinen varainhankinta onnistui odotetusti.  Syöpäsäätiön  Roosa-nau-
hoja  möimme  suunnitellusti 1932  kpl.  Merkittävää meidän kannaltamme  on Syöpäsäätiön avus-
tuksen jatkuminen.  Kymenlaakson Syöpäyhdistys  sai  v.  2016  35.000  €  avustuksen. 
Lahjoituksia  saimme  vuoden aikana  neljä .  Hirvelän koulu  Voikkaalta lahjoitti  yhdistykselle  päi-
vätyökeräyksen tuoton. Lisäksi saimme kaksi joululahjoitusta toisen Myyryn Soralta  ja  toisen   yk-
sityishenkilöltä.   Yhteensä  lahjoituksia  5.152€.  Syke-kerho  sai lahjoituksia 391 €. 
 
 
10. TALOUSTIEDOT   

 
Tämän toimintakertomuksen liitteenä on yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016. Tilikau-
den tulos  näyttää  - 2.351,95  alijäämää. 
 

 2016 2015 2014  2013 2012 

Kokonaistuotot 331.471,55 347.028,05 354.771,41 365.444,24 287.006,48 

Kokonaiskulut 333.823,50 333.352,58 321.465,00 283.677.29 274.852,43 

Maksetut palkat 152.641,95 150 701,92 143 594,95 132.845,46 136.970,09 

Henkilöstön lkm 4 4 4 4 4 

      

RAY-avustukset 68.000 68.000 68.000 48.000 46.000 

Kuntien tukimaksut 17.879 17.998 18.090 18.146 18.187 

Henkilö- ja yritys-
jäsenmaksut 

61.821 58.255 58.852 59.628 61.291 

 
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  Syö-
päsäätiön tuen varassa.  Jäsenmäärä  laskee   koko  ajan, mutta   jäsenmaksun  korottaminen 
kahdella  eurolla  piti  jäsenmaksutuotot  entisellä tasolla.  
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tällä  hetkellä  vakaa.  Päättyneen vuoden  alijäämä  johtuu  
pääosin juhlavuoden  kuluista.   Syöpäsäätiön  tuki  on ollut  välttämätön  apu yhdistyksen toimin-
nalle.   Lisäksi  kaikki jäsenkuntamme  ovat  jatkaneet  toimintatukijäsenyyttään.  
 
Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat:  
Avustukset   jatkuvat   ennallaan   myös vuonna  2017, joten yhdistyksen  talous  on turvattu  myös  
kuluvana  vuotena  (Liite3). 
 
 
 
11.  YHDISTYKSEN  TOIMINTAAN  LIITTYVÄT  EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Arvioidessamme yhdistyksen tulevaisuuden kehitystä,   aiheuttaa  haettavien  avustusten lisäksi 
epävarmuutta  erityisesti  seuraavat  asiat: 
 

- yhdistyksen jäsenmäärän  kehitys  
- Sote – uudistuksen  aiheuttamat  muutokset yhdistyksen  toiminta-alueella 
- Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen   kehittämissuunnitelman sisältämät  asiat 
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Jäsenmaksut  ovat  yhdistyksen rahoituksen perusta.  Jäsenmäärä  on laskenut   vuosittain. Ky-
menlaakso  on muuttotappioaluetta, jossa  työttömyys  on yleistä ja  väestö  iäkästä. Moni haluaa  
karsia  kuluja, ja   varsinkin kannatusjäseniä  on vaikea löytää. 
Toiminnassa  mukana olevien jäsenten  ikääntyminen  näkyy  erityisesti  virkistystoimintaa  järjes-
tävien   osastojen toiminnassa.  Toiminnan  suunnittelu sekä  tapahtumien   järjestämien koetaan 
työläänä. 
 
Sote- uudistus  tulee  muuttamaan hoitokäytäntöjä   Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen   toimialu-
eella.  On mahdollista,  että syöpään  sairastuneiden suunnitelmallinen leikkaushoito  tulee  tapah-
tumaan yliopisto- tai laajan päivystyksen sairaaloissa. Toistaiseksi  emme  tiedä,  miten  muutokset  
vaikuttavat  järjestöiltä   haettavien palveluluiden  määrään.  Valtakunnallisissa  keskusteluissa   on 
tuotu  esille kolmannen sektorin  merkityksen  kasvaminen, mutta  ainakaan paikallisesti  ei asia  
vielä tule esiin.   Emme ole ainakaan vielä  mukana  alueellisissa   Sote-työryhmissä. 
Uskomme , että syöpäjärjestöjen palveluita  tarvitaan jatkossakin,  sillä laitoshoitojaksot ovat  ly-
hyitä  ja  sairastuneiden jatkohoito  tapahtunee  edelleen  kotipaikkakunnalla. Syöpäsairaiden 
määrä  nousee,  eikä sairastuneiden ja  läheisten tuen tarve  ei tule  myöskään vähenemään. 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys  on   sitoutunut  Syöpäjärjestöjen kehittämistoimiin   2015 -  2020  
(Liite 5).   Viisivuotinen  suunnitelma sisältää   mm. yhteisten  toimintamallien ja  käsikirjojen  laati-
mista  ja  käyttöönottoa,  sekä  tiedotukseen  ja  koulutukseen  liittyviä  asioita.   Lisäksi strategia-
kauden aikana  selvitellään, miten kirjanpito -, jäsenrekisteri- ja  varainhankinta-asioita  voitaisiin   
kehittää  niin,  että  tehokkuus  järjestössä  lisääntyy  ja  kulut  pysyvät   samalla kohtuullisina. 
 
Pienen  alueellisen  syöpäyhdistyksen  elinehtona  on  olla  mukana    yhteisessä  kehittämis-
työssä.   Meidän  on seurattava  aikaa  ja   pystyttävä  muuttamaan toimintamalleja  ajan  ja kohde-
ryhmän  tarpeiden mukaisesti.   Kehittämistyössä mukana oleminen  antaa alueelliselle  yhdistyk-
selle työkaluja  ja palveluita, joita  emme  yksin voisi   hankkia.   Tehtävien  keskittäminen   vähen-
täisi  yhdistyksen toiminnan haavoittuvuutta. 
Toisaalta   kehittämistoimiin    sisältyy  paljon kysymyksiä.  Tuoko  suunnitelmaan  sitoutuminen   
muutosta  järjestön toimintatapoihin,  henkilökunnan työnkuviin , henkilöstötarpeeseen  tai  peräti  
organisaatiorakenteeseen ?  Muutaman vuoden  jälkeen  tiedämme   enemmän siitä, mihin suun-
taan  Syöpäjärjestöjen toiminta  tulee  muuttumaan.  
 
 
 
12. PAIKALLISOSASTOT 

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

 
Osastojen jäsenet kokoontuivat pääasiassa kerran kuukaudessa luentotapahtumien, liikuntatoimin-
nan, tutustumiskäyntien ja virkistysretkien merkeissä.  Vuoden  aikana osastojen kerhoiltoihin ja  
retkiin  osallistui 1712 henkilöä. Sosiaalisen vertaistuen ja virkistystoiminnan lisäksi osastot tiedotti-
vat yhdistyksen palveluista , sekä välittivät  asiantuntijatietoa yhdessä yhdistyksen henkilökunnan 
kanssa. 

 
Huhtikuussa  järjestimme paikallisosastojen  puheenjohtajille ja  sihteereille  vuosittaisen  yhteista-
paamisen.  Kokouksessa  tiedotimme Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tulevista tapahtumista, 
suunnittelimme  asioita yhdessä   ja vaihdoimme  kokemuksia ja kuulumisia paikallisosastojen toi-
minnasta. Kaikki  paikallisosastojen edustajat  osallistuivat  tapaamiseen. 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry.  tuki paikallisosastojen toimintaa  vierailemalla osastojen tapah-
tumissa  ja tarjoamalla luennoitsija-apua osastojen tilaisuuksiin.  Kotkan osasto järjesti   jäsenten  
yhteisen  pikkujoulun Kotkan  Seurahuoneella.   Koska   jäsenistö  ikääntyy  ja  liikkuminen talvella 
koetaan hankalana,  päädyimme    korvaamaan jatkossa  yhteiset  pikkujoulut  kesäpäivällä.    
Osastot   toimivat  itsenäisesti  ja tekevät erikseen oman  toimintakertomuksensa. 
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13. 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 tuki-
joille, Raha-automaattiyhdistykselle, jäsenkunnille ja yhdistyksen alaisille osastoille. 
 
 
Kotkassa maaliskuun  27 . päivänä 2017 
 
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry:n hallitus 
 
 
 
 
  
 
 
 
LIITTEET 
 
 
LIITE 1 Jäsenkehitys  
LIITE 2  Henkilökunnan koulutukset  
LIITE 3 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat /  saadut  avustukset  v.  2017 
LIITE 4 Vuoden tapahtumat 
LIITE 5  Syöpäjärjestöjen kehittämistoimien  aikataulu strategiakaudella   2015 – 2020 
LIITE 6 Tuloslaskelma 
LIITE 7 Tase 
LIITE 8 Tilintarkastuskertomus 
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      LIITE  1 

 

 
 
JÄSENKEHITYS  JÄSENLAJEITTAIN:  (  uusia  jäseniä  v. 2016   125  kpl ) 
 

Jäsenlaji v.2010 v.2011 v.2012 v. 2013 v.2014 v.2015 v.2016 
Henkilöjäsen 3268 3245 3213 3035 2994 2941 2847 
Yritysjäsen 14 16 16 15 15 13 11 
Ainaisjäsen 231 223 202 195 192 189 184 
yht. 3513 3484 3431 3245 3201 3143 3042 

 

 
 
 
  JÄSENKEHITYS KUNNITTAIN : 
 

Kunta v.2010 v.2011 v.2012 v. 2013 v.2014 v.2015 v.2016 
Kotka   1343 1309 1276 1207 1196 1190 1151 
Kouvola 1347 1343 1337 1277 1262 1204 1164 
Hamina  350 351 346 317 306 321 315 
Virolahti  78 72 65 58 58 58 56 
Miehikkälä  73 69 65 61 57 55 52 
Pyhtää   89 91 90 84 84 85 82 
Iitti  112 98 101 102 107 103 102 
Muut  kunnat  107 151 151 139 131 127 120 
Yritysjäsen 14  sis.  

edellisiin 
1
6 

    

Yht.  3513 3484 3431 3245 3201 3143 3042 
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET  V.2016:   LIITE 2 
 
 
Toiminnanjohtaja   Riitta  Korhonen:  
 

• Rintasyöpäkoulutus 22.1., HUS, Syöpätautien klinikka 

• Syöpäjärjestöjen neuvottelupäivät 16.-17.1., Helsingissä  

• Soste  -info , Kouvolassa 

• Hyvä  Elämä  Syövästä  huolimatta  10.5.  Koks 

• Kuntoutus  Workshop  koulutus    12.5.  SSY, Helsinki 

• Tyhy  Kotka   2.6.-3.6.,   Saimaan-, Pohjois-Karjalan- ja  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen  kanssa 
 
 
Sairaanhoitaja  Jaana Kolin: 
 

• Rintasyöpäkoulutus 22.1., HUS, Syöpätautien klinikka 

• Hyvä  Elämä  Syövästä  huolimatta  10.5.  Koks 

• Kuntoutus  Workshop  koulutus    12.5.  SSY, Helsinki 

• Tyhy  Kotka   2.6.-3.6.,   Saimaan-, Pohjois-Karjalan- ja  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen  kanssa 

• Kuvalla  läsnä 14.9. ja 2.11. , Kansallisooppera , Helsinki 

• Terveydenedistämisen koulutuspäivä  19.9. , Helsinki 

• TE-täydennyskoulutus  20.9.,  Metropolia  AMK, Helsinki 

• Perityvyyskoulutus 2.11.,  Helsinki 

• Syöpäjärjestöjen kuntoutusseminaari 3.11., Helsinki 
 
 

Sairaanhoitaja  Minna  Tani 
 

• Hyvä  Elämä  Syövästä  huolimatta  10.5.  Koks 

• Kuntoutus  Workshop  koulutus    12.5.  SSY, Helsinki 

• Tyhy  Kotka   2.6.-3.6.,   Saimaan-, Pohjois-Karjalan- ja  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen  kanssa 

• Kuvalla  läsnä 14.9. ja 2.11. , Kansallisooppera , Helsinki 

• Terveydenedistämisen koulutuspäivä  19.9. , Helsinki 

• TE-täydennyskoulutus  20.9.,  Metropolia  AMK, Helsinki 

• Periytyvyyskoulutus 2.11.,  Helsinki 

• Syöpäjärjestöjen kuntoutusseminaari 3.11., Helsinki 
 
 
Eila   Puustinen, toimistosihteeri 
 

• Tyhy  Kotka  2.6.-3.6.,   Saimaan-, Pohjois-Karjalan- ja  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen  kanssa 

• Syöpäjärjestöjen Toimistosihteereiden  koulutuspäivä  10.-11.11. , Helsinki  
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      LIITE  3 
 

  
 

 
TILIKAUDEN    1.1.2016 – 31.12. 2016  PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN  TAPAHTUNEET YHDISTYKSEN TOI-
MINNAN    KANNALTA  OLENNAISET  TAPAHTUMAT: 
 
 
V. 2017  ( tammi-helmikuu) 
 

• kaikki  jäsenkunnat  ovat maksaneet    toimintatukijäsenmaksunsa 17.757 € 
10 cent /  asukas  (Kotka, Kouvola, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä 
ja  Iitti) 

 
• STEA   AK1    avustus    syöpään sairastuneiden ja   heidän  68.000 € 

läheistensä  tukitoimintaan jatkuu 
 

• STEA /  Suomen  Syöpäyhdistys,  avustus  alueelliseen sopeutumis- 18.200 € 
valmennustoimintaan  jatkuu 
 

• Syöpäsäätiön  avustus    alueelliseen neuvontatoimintaan  jatkuu  35.000 €  
        

      __________ 
       
      yht. 138.957 € 
 
 
V. 2017  helmikuu 
 

• Webropol-ohjelma  saadaan käyttöön : 
 Syöpäjärjestöt  ovat  lisänneet  Webropol   lisenssien  määrää. Saamme  käyttöön työkalun,  
  jonka  avulla  voimme    tehdä  kyselyjä   kohderyhmällemme ja  yhteistyökumppaneille.    
 Palautteita ja  arviointeja  voimme  hyödyntää  toimintamme   tulevaisuuden  suunnittelussa. 
 
 

• Paikallisosastojen   vuosikokoukset: 
 Haminan ja  Kotkan osastojen puheenjohtajat  ovat  ilmoittaneet  jatkavansa  tehtävässä 
  v.  2017  loppuun asti.  Jos puheenjohtajaa   ei  senjälkeen löydy, ko. osastot  lakkautetaan 
 31.12.2017.  Kuluvan vuoden aikana teemme  suunnitelman,  miten  Kymenlaakson Syö-
 päyhdistys  jatkaa syöpään sairastuneiden  virkistystoiminnan tukemista. 

 
 
 
 
 
      



16 

 

 

   

Vuoden  2016  muut tapahtumat  ja tilaisuudet:   Liite 4 
( suluissa  osallistujamäärät ) 

 
  
Tammikuu 
 

• Syöpäjärjestöjen järjestöpäivät  , Aulanko  (  4) 

• Vertaistukihenkilökoulutus, Kotka ( 13)  

• Saattohoidon tukihenkilökoulutus, Kotka  ( 15) 

• Teemailta: miten tutkin rintani, Kotka  (9) 

• KyAmk  opetuskoordinaattori Anne  Kylmälä, yhteistyökokous  Kymsyllä 

•  
 
Helmikuu 

• Vertaistuki-ilta vastasairastuneille. Kouvola ( 4) 

• Kurssi  2015  naiset,  tietoa  rinnankorjausleikkauksesta  (9) 
 

 
Maaliskuu 
 

• SSY Järjestösihteeri  Carita  Åkerblom  vierailu  Kymsyllä 

• Asiaa  rintasyövästä, Koria, Lions ladyt, Kouvola  ( 14)  

• Säilyykö naiseuteni  syövästä  huolimatta . Kotka  ( 6) 

• Vuosikokous ( 15) 

• Sh opiskelija  Emmi  Penkkimäki   työharjoittelussa 
 

 
Huhtikuu 
 

• Potilasosastojen  puheenjohtajat  ja  sihteerit, kokous  Kymsyllä (8) 

• Ensitiedon ilta, jossa mukana  Koks  syöpäpoliklinikan sairaanhoitaja, Kotka   (7) 

• Opinnäytetyön ohjauskokouksia  KyAmk  /  Eeva-Liisa  Frilander 

• Sh opiskelija  Emmi  Penkkimäki   työharjoittelussa 

 
 
Toukokuu 
 

• Sairaalapastorit    Kymsyllä.  yhteistyökokous 

• Valokuvasta  voimaa  - avokurssi, Puhjonranta , Kouvola  (  6+6) 

• Tukihenkilöiden kevättapaaminen, Puhjonranta  , Kouvola  ( 16) 

• Hyvää  elämää  syövästä  huolimatta, koulutustilaisuus  Koks  ( 50) 

• Teemailta  Hematologista  syöpää  sairastaville, Kotka  (10) 

• Aurinko- teemalla  pitkin maakuntaa ( 133 kuulijaa) 

• Terveystori, Kymijoen työterveys, Kouvola  ( 50  kävijää) 
 

 
Kesäkuu 

 

• Neljän  syöpäjärjestön yhteinen Tyhy- tapaaminen,  Kotka (20) 
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Elokuu 
 

• SSY  Kotisivukoulutus, M. Rautio,  SSY  ( 5) 

• SSY terveydenedistämisyksikön vierailu  Kymsyllä,  Lotta Laine ja  Virve  Laivisto  

• Luonnosta  voimaa  suruun - kurssi,  RAY  (12) 

• Pyhtää  Saaristolaismarkkinat  ,  terveyspiste  (  30) 
 
 

 

Syyskuu 
 

• KyAmk  Syöpätautien opettaja  Elisa  Marttila,  työssä oppiminen  Kymsyllä 

• Rovastikunnallinen virkistyspäivä, Iitti (43) 

• Elämässä  eteenpäin –kurssi   RAY  (8 )  

• 2015 – naiset  ,  syystappaminen ( 9 ) 

• Roosa - nauha  kampanja  alkoi  (  Karhulassa,  Haminassa ) 

• Vertaistukihenkilöiden työnohjaustapaaminen, Kouvola  ( 5) 

 
 
 
Lokakuu 
 

• Kymenlaakson Syöpäyhdistys  60-vuotta ( 80) 

• Roosa-nauha  tapahtumia    Kotkassa  ja   Kouvolassa  

• Opi tutkimaan  rintasi,  Haminan Terveyskioski  (30 ) 

• Opi tutkimaan  rintasi,   Karhulan Terveyskioski  (20) 

 
 
Marraskuu 
 

• Taistelutarinat  valokuvanäyttely , Kouvolan pääkirjasto ,  SYKE 

• Osastojen yhteinen pikkujoulu, Kotka( 80 ) 

• Osastotunti  Koks  Dialyysi , omaisten kohtaaminen ,  Minna Tani 

• Saattohoidon tukihenkilöiden  vertaistuellinen tapaaminen, Kouvola (10) 

• Saattohoidon tukihenkilöiden  vertaistuellinen tapaaminen, Kotka (10) 

• Hematologinen ilta, Kotka ( 9) 

• Tietoa  Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen  toiminnasta, Viitatupa, Kouvola  (30) 

• Luento  hoitotahdosta Iltatähti, Valkeala (65) 
 

 
Joulukuu 
 

• Saimaan  Syöpäyhdistyksen  neuvontahoitaja  Jaana  Lemetyinen, vierailu Kymsyllä 

• SSY, kuntoutusyksikön vierailu Ky,msyllä.  Marika  Sorvari ja  Tuire Muona 
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                   Liite 5 
 
SYÖPÄJÄRJESTÖJEN  KEHITTÄMISTOIMIEN  AIKATAULU  STRATEGIAKAUDELLA 
2015 – 2020 
 
Alla on kuvattu, mitä kehittämistoimia ja -suosituksia toteutetaan eri vuosina strategiakau-
den aikana. 
 
Vuosi 2015 
•    Yhteistyösopimuksen ja tämän kehittämissuunnitelman viimeistely sen osana  
• Neuvontahoitajien käsikirja  (tehty) 
• Ulkopuolisen rahoituksen hakua ja tulosten mittaamista koskeva säännöllinen 
 käsittely tästä eteenpäin toiminnanjohtajakokouksissa  
 
Vuosi 2016 
• Suomen Syöpäyhdistyksen sääntömuutos  (tehty) 
• Yhteistyösopimuksen vahvistaminen ja allekirjoitus jäsenyhdistyksissä (tehty) 
• Vapaaehtoistoiminnan kehittämisohjelma  
• Jäsenyhdistysten verkkosivujen uudistaminen (tehty) 
• Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön viestintävastuiden määrittely  tam-
mikuun hallituksen kokouksessa  
• Syöpäjärjestöjen uutiskirjeen uudistaminen koko järjestöväelle tarkoitetuksi  
• Toiminnanjohtajan käsikirja (tekeillä) 
• Ruotsinkielisen toiminnan koordinointivastuu Pohjanmaan syöpäyhdistykselle  
• Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön yhteistyösopimuksen ja –käytän-
 töjen uudistaminen (tehty) 
• Jäsenyhdistysten henkilöstörakenteen ja toimien tehtäväsisältöjen kuvaus  
• Ulkopuolisten kanssa harjoitettavaa yhteistyötä ja sponsorointia koskevat pe
 riaatteet .  
 
Vuosi 2017 
• Jäsenyhdistysten luottamushenkilöiden koulutustilaisuus elokuussa (tulossa) 
• Intranetin uudistaminen  
• Luottamushenkilöiden perehdytyspaketti  
• Yhteisten jäsenrekisteripalvelujen kartoittaminen, alkanut jo syksyllä 2016  
• Yhteisten kirjanpito- ja palkkahallintopalvelujen valmistelu  
• Jäsenyhdistysten henkilöstörakenteen ja toimien tehtäväsisältöjen kehittämis-
 ehdotus  
• Henkilöstökoulutuksen tavoitteita ja konkreettista sisältöä koskeva ehdotus  
 
Vuosi 2018 
• Mahdolliseen yhteiseen jäsenrekisteripalveluun siirtyminen  
• Yhteisiin kirjanpito- ja palkkahallintopalveluihin siirtyminen  
• Sijoitusomaisuuden hoidossa harjoitettavaa yhteistyötä koskevan selvityksen 
 ja ehdotusten valmistelu  
 
Vuosi 2019 
• Vapaaehtoistoiminnan kehittämisohjelman arviointi  
• Sijoitusomaisuuden hoitoa koskevien suunnitelmien toimeenpano  
 
Vuosi 2020 


