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Hallituksen puheenjohtajan esipuhe
Vuoden 2015 aikana valmistui Suomen Syöpäyhdistyksen johdolla koko syöpäjärjestökenttää 
koskeva merkittävä kehittämissuunnitelma, jonka valmisteluun myös Pirkanmaan Syöpäyhdistys 
on antanut panoksensa. 

Kehittämissuunnitelma toteutuessaan sitouttaa alueellisesta yhdistykset toimimaan yhdessä 
laaditun syöpäjärjestöjen strategian 2015–2020 mukaisesti. Strategian ydin on toimia määrätie-
toisesti terveyden edistämiseksi, syövän ehkäisemiseksi, sairastuneiden tukemiseksi ja syövästä 
aiheutuvien haittojen vähentämiseksi koko maassa.

Yhdistyksemme lääkäriasema vahvistaa toiminta-ajatuksemme toteuttamista luotettavana toi-
mijana. Yhdistyksen lääkäriasema Tampereen ydinkeskustassa tarjoaa monen alan erikoislääkä-
rien vastaanottopalveluita sekä laboratoriopalveluita. Lisäksi tarjolla on myös lymfa- ja fysiote-
rapeutin palveluita. 

Järjestötoiminnassa yhdistyksen jäsenet ovat toiminnan keskeisin ja tärkein osa. Toivomme, että 
jäsenyys Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:ssä koettaisiin tärkeäksi kaikissa ikäryhmissä. Yhdistyksen 
voima on jäsenissä, jotka omalla toiminnallaan ja aktiivisuudellaan luovat toiminnalle perustan. 
Jäsenmaksujen osuus toiminnan rahoittamiseksi on merkittävä. 

Yhdistyksen yksi keskeisitä tavoitteista on, että syöpään sairastunut saa tukea ja tietoa heti sai-
rauden toteamisesta alkaen. Yhdistyksemme neuvonta- ja tukipalvelut ovat sairastuneiden ja 
heidän läheistensä käytettävissä. Sairaudesta toipumiselle luovat edellytyksiä laadukas hoito ja 
hyvä hoitosuhde sekä vertaistuki, neuvonta ja kuntoutuminen. 

Kuluneen vuoden 2015 tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistyksessä on tehty kovasti työtä. Halli-
tus esittää lämpimät kiitokset yhdistyksemme työntekijöille, jäsenille, luottamushenkilöille, lah-
joittajille ja yhteistyökumppaneille. Meille kaikille on syöpätyössä paljon tehtävää ja suuri haas-
teemme on turvata kaikille hyvä elämänlaatu syövästä huolimatta. 

Hannu Routamaa
Hallituksen puheenjohtaja
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1. HALLINTO
1.1. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 31.3.2015 ja syysko-
kous 16.12.2015. Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen mää-
räämät asiat ja syyskokouksessa annettiin hallitukselle 
valtuudet luovuttaa testamentilla yhdistykselle tulevaa 
kiinteää omaisuutta. 

1.2. Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan 
lukien yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Erovuorossa on 
vuosittain kolme jäsentä ja varajäsentä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi 
kerrallaan. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai 
palkkioita.

Varsinaiset jäsenet
Pankinjohtaja Hannu Routamaa (2014–2016),  
puheenjohtaja
Vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen  
(2015–2017), varapuheenjohtaja
Professori Anssi Auvinen (2015–2017)
Hallintonotaari Irma Larvila (2013–2015)
Ylihoitaja Kaija Leino (2014–2016)
Liikunnanopettaja Harri Merta (2014–2016)
Lehtori Irja Murtonen (2014–2016)
Ekonomi Heikki Punkka (2013–2015)
Dosentti Minna Tanner (2013–2015)

Varajäsenet
Hotellinjohtaja Birgit Aikio (2013–2015)
Sosiaalityöntekijä Eevi Apponen (2015–2017)
Toimialajohtaja Pekka Koski (2014–2016)
Yrittäjä Eeva-Liisa Laholuoma (2014–2016)
Toimitusjohtaja Eero Nieminen (2013–2015)
Myyntipäällikkö Saija Pajuoja (2015–2016)
Ekonomi Jouko Pyysalo (2012–2014)
Yrittäjä Marika Silmonen (2013–2015)
Maanviljelijä Markku Ylijoki (2015–2017)

Hallitus piti toimintavuoden aikana seitsemän kokousta. 

Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toimitusjohta-
ja oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Marja-Liisa Ko-
tisaari ja rahastonhoitajana yhdistyksen talouspäällikkö 
Marjut Anttonen. Hallituksen kokouksiin osallistui myös 
ylilääkäri, dosentti Meri-Sisko Vuoristo.

1.3. Palkkavaliokunta
Yhdistyksen henkilökunnan palkkaukseen ja työsuh-
teen ehtoihin liittyviä kysymyksiä varten oli palkkava-
liokunta, jonka puheenjohtajana oli Hannu Routamaa ja 
jäseninä Pirkko Ollikainen ja Kaija Leino. Sihteerinä toimi 
Marja-Liisa Kotisaari. 

1.4.  Yhteistyö Syöpäjärjestöissä
Yhdistyksen edustajana valtuuskunnan jäsenenä oli 
vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen ja hänen 
henkilökohtainen varajäsenensä oli sisustusmyyjä Maija 
Nykänen. 

Yhdistyksen edustajana järjestövaliokunnassa oli Maija 
Nykänen.
Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteerin dosentti Saka-
ri Karjalaisen johdolla pidettiin säännöllisesti syöpäjär-
jestöjen työntekijäjohdon kokouksia, joissa sovitettiin 
yhteen syöpäjärjestöjen toimintaa yhteisten tavoittei-
den saavuttamiseksi ja hyödynnettiin eri jäsenjärjestö-
jen osaamista. Pääpaino oli syöpäjärjestöjen strategian 
uudistamisessa, jossa edettiin yksityiskohtaisten hank-
keiden ja syöpäjärjestöjen yhteistyön suunnittelussa ja 
järjestöjen yhtenäisyyden vahvistamisessa eri työryh-
missä. Yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari 
oli jäsenenä syövän hoidon kehittämistä selvittävässä 
työryhmässä ja ylilääkäri Meri-Sisko Vuoristo syövän 
tieteellistä tutkimusta selvittävässä työryhmässä. Syö-
päjärjestöjen järjestöllistä ja toiminnallista kehittämis-
tä koskevasta kehittämissuunnitelmasta hallitus antoi 
myönteisen lausunnon toimintavuoden lopussa.

1.5. Tilintarkastajat
Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat edel-
leen taloustieteiden maisteri, KHT Mirja Juusela ja KHT 
Marko Vehniä. Varatilintarkastajina olivat ekonomi, KHT 
Kalle Kotka ja KHT Antti Niemistö. Tilintarkastajat olivat 
Idman Vilén Grant Thornton Oy:stä

1.6. Ohjeistukset
Yhdistyksen toiminnan järjestämistä varten oli työjär-
jestys ja talouden hoitamista varten taloussääntö. Tieto-
turvasta oli myös ohjesääntö. Poliklinikkaa ja neuvonta-
asemaa, suolistosyövän seulontaa ja taloustoimistoa 
varten oli laatukäsikirja.
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2. HENKILÖKUNTA 
Yhdistyksessä oli keskimäärin 15 työntekijää. Työnte-
kijöiden täydennyskoulutusvaatimukset on määritelty 
ammattitehtäväkohtaisesti yhteistyössä henkilökun-
nan kanssa pitäen lähtökohtana sitä, mitä julkisessa 
terveydenhuollossa edellytetään henkilökunnalta. Vä-
himmäisvaatimukseksi on asetettu terveydenhuollon 
ammattihenkilöille kolme ja muille työntekijöille kaksi 
koulutuspäivää kalenterivuodessa. Kalenterivuosittain 
tehtävässä koulutussuunnitelmassa asetettiin etusijalle 
syöpäjärjestöjen järjestämä koulutus. Lisäksi järjestet-
tiin työpaikkakoulutusta. Vähimmäisvaatimukset täyt-
tyivät lähes kaikkien työntekijöiden osalta. Koulutusta 
varten oli edelleen mahdollisuus saada 15 palkallista 
opintovapaapäivää kalenterivuodessa. 

Johtoryhmään kuuluivat, toimitusjohtaja, ylilääkäri, ta-
louspäällikkö ja osastonhoitaja Johtoryhmä suunnitteli, 
arvioi ja koordinoi yhdistyksen toimintaa toimitusjoh-
tajan johdolla. Osastonhoitajana aloitti joulukuussa sai-
raanhoitaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Katriina Pii-
ronen yhdistyksen pitkäaikaisen osastonhoitajan Riitta 
Toivosen siirryttyä keväällä eläkkeelle. Osastonhoitajan 
tehtävää hoiti osan vuotta sairaanhoitaja, ylempi AMK 
Anneli Lappavirta.

Eri toimintayksiköt pitivät kuukausittain osastokokouk-
sia. Lisäksi pidettiin lähes viikoittain koko henkilökun-
nalle tarkoitettu tiedotuspalaveri.

Henkilökunnan työterveyshuolto oli järjestetty Tampe-
reen Työterveys ry:n Finla Työterveydessä. Työntekijöi-
den terveydentilaa ja työssä selviytymistä seurattiin yh-
teistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaolot 
vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Poissaoloja  
ilman ennalta tiedossa olleita pitkiä sairauspoissaoloja 
oli työpäivistä laskettuna yhteensä 1,8 prosenttia ja en-
nalta tiedetyt poissaolot huomioon ottaen 4 prosenttia. 
Lisäksi oli muutamia poissaoloja alle 10-vuotiaan lapsen 
äkillisen sairastumisen vuoksi.

Työntekijöiden hyvinvointiin panostettiin monipuoli-
sesti. Erityisesti kannustettiin työntekijöitä liikuntaan 
sopimalla edullisesta liikuntamahdollisuudesta Liikun-
takeskus Fressin kanssa ja tukemalla liikuntaseteleiden 
hankkimista. 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana 
oli dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri 
Meri-Sisko Vuoristo. Potilasasiamiehenä toimi oikeus-
tieteen lisensiaatti, varatuomari Marja-Liisa Kotisaari. 

Tietosuojavastaavana oli yhteiskuntatieteiden maisteri, 
suunnittelija Marika Lindgrén. Hän toimi myös laatu-
päällikkönä.

Yhdistyksen työsuojelupäällikkönä oli talouspäällikkö. 
Henkilökunta oli valinnut keskuudestaan työsuojeluval-
tuutetuksi Marjo Virkin. 

Työnantajana yhdistys on järjestäytynyt Terveyspalve-
lualan Liittoon. Yhdistyksessä sovellettiin muihin kuin 
sopimuspalkkaisiin Terveyspalvelualan Liitto ry:n ja Ter-
veys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n välillä 
solmittua työehtosopimusta.

3. LAATUTYÖSKENTELY
Syöpäjärjestöissä hyväksytyt arvot eli tasa-arvo ja oikeu- 
denmukaisuus, saavutettavuus, luotettavuus ja yhtei-
söllisyys loivat perustan yhdistyksen laatupolitiikalle, 
johon henkilökunta oli hyvin sitoutunut. Yhdistyksen 
laatupolitiikka rakentuu viidelle pääperiaatteelle, joita 
ovat seuraavat:

1.  Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja nii-
den täyttäminen.

2.  Toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsää-
däntöä ja lääkintäeettisiä periaatteita. Potilaan ainut-
kertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan 
sekä hoitosuhteen luottamuksellisuutta. Huolehdi-
taan siitä, että potilaat voivat käyttää yhdistyksen pal-
veluita turvallisesti.

3.  Henkilökunta on osaavaa sekä työhönsä motivoitu-
nutta ja sitoutunutta.

4.  Toimintaa seurataan, mitataan ja kehitetään jatkuvasti.

5.  Yhdistykselle uskottuja varoja arvostetaan ja varojen 
käytössä toimitaan taloudellisesti ja kustannustehok-
kaasti.

Yhdistyksen laatujärjestelmä ei ollut toimintavuonna 
auditoitu ulkoisesti. Johtoryhmä valmisteli laatujärjes-
telmään parannuksia, mutta ulkoista auditointia ei eh-
ditty tehdä toimintavuonna. Yhdistyksessä toimittiin 
kuitenkin laatukäsikirjan mukaisesti. 
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4. OSTOPALVELUT
Toimitilojen siivous ostettiin HH-Kiinteistöpalvelut 
Oy:ltä ja ympäristönhuolto Lassila & Tikanoja Oyj:ltä, 
puhelinjärjestelmä Integral Suomi Oy:ltä, tietohallin-
totukipalvelut Canorama Oy:ltä ja seulontamateriaalin 
järjestämistyötä Tampereen evankelisluterilaisten seu-
rakuntien Epilän toimintakeskukselta. Tampereen Kir-
janpitotoimistolta ostettiin kirjanpito ja palkanlaskenta.

5. TOIMITILAT
Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Tampereella osoittees-
sa Hämeenkatu 5 A, 7. ja 8. kerroksessa. Suolistosyövän 
seulonnan käytössä olleiden tilojen vapauduttua tilat 
muutettiin liikuntatilaksi. Suunnitelmista vastasi arkki-
tehti Ruut Ronni ja rakentamisesta KP Kuoppamäki Oy.

6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET
Yhdistykseen liittyi toimintavuonna 756 uutta jäsentä, 
mikä oli 17 vähemmän kuin vuonna 2014. Jäsenrekis-
teristä poistettiin vuoden lopussa jäsenet, jotka eivät 
olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen se-
kä yhdistyksestä eronneet ja kuolleet jäsenet. Toimin-
tavuoden lopussa jäsenmäärä oli 21  022, mikä oli 307 
vähemmän kuin edellisenä vuotena. Jäsenistä ainaisjä-
seniä oli 4 046 ja vuosijäseniä 16 976. Yhteisöjäseninä 
yhdistyksessä oli kuten edellisenäkin vuotena 3 Pirkan-
maan kuntaa eli Orivesi, Urjala ja Vesilahti. 

Vuosijäsenen jäsenmaksu oli Suomen Syöpäyhdistyksen 
suosituksen mukaisesti 25,00 euroa. Yhteisöjäsenenä 
olevan kunnan jäsenmaksu oli viisi senttiä kunnan asuk-
kaalta sekä muun yhteisöjäsenen 150,00 euroa. Ainaisjä-
senet olivat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsenmaksun 
hintaan sisältyi Syöpä-Cancer -lehden vuosikerta. Jäsen-
maksutuottoja kertyi yhteensä 425 100 euroa.

Jäsenetuna maksettiin hoitopäiväkorvauksia jäseninä 
oleville syöpäpotilaille yhteensä 73 000 euroa, mikä oli 
5300 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Jäsenil-
le annettiin alennusta joistakin yhdistyksen poliklinikan 
palveluista. Mammografiatutkimuksista jäsenet saivat 
alennusta Tampereen Röntgenkeskuksessa ja Suomen 
Terveystalon Tampereen seudulla sijaitsevissa toimipis-
teissä. Viking Line Abp lahjoitti jokaiselle yhdistyksen 
jäsenelle lahjakortin laivaristeilyä varten ja osallistui 
jäsenpostituksen postituskuluihin. Jäsenillä oli mahdol-

lisuus hankkia Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressistä 
liikuntapalveluja alennettuun hintaan. Jäsenenä olevat 
syöpäpotilaat saivat korvauksetta myös varatuomarin 
antamaa oikeudellista neuvontaa sairauteensa liittyvis-
sä kysymyksissä. 

7.  SYÖPÄRISKIN PIENENTÄMISEEN 
JA SYÖVÄN VARHAISEEN TOTEA-
MISEEN TÄHTÄÄVÄ TOIMINTA

7.1. Luomitarkastukset  
Sairaanhoitajien suorittamissa luomitarkastuksissa kävi 
yhteensä 2522 potilasta sisältäen luomitarkastukset lä-
hikunnissa ja kampanjat Tampereella.

Luomihuolikampanjoita järjestettiin yhdistyksen poli-
klinikalla ja neuvonta-asemalla Tampereella kahdesti, 
toukokuussa nelipäiväisenä ja syyskuussa yksipäiväise-
nä. Edellisvuonna käynnistettyä, yli 50-vuotiaille mie-
hille suunnattua kampanjaa jatkettiin omistamalla kaksi 
kampanjapäivää heille. Luomihuolipäiviin osallistui yh-
teensä 258 henkilöä, joista 127 miestä ”50+” -päivinä, 
kaikkiaan miehiä oli osallistujista 146. Lisäksi Nokian  
Paperitehtaalla järjestettiin pyydettynä luomihuolipäi-
vät kahtena päivänä, kävijöitä niissä oli 35 henkilöä.

Yhdistyksen ylilääkäri oli mukana suunnittelemassa  
ihotautilääkärien organisoimassa eurooppalaista Euro-
melanoma-kampanjaa. Hän luennoi myös sen puitteissa 
toukokuussa pidetyssä yleisötilaisuudessa. Yhdistyksen 
sairaanhoitajat olivat mukana toteuttamassa tapah-
tumaa Tampere-talossa, jossa kävi satakunta henkilöä 
ihotautilääkäreiden suorittamassa maksuttomissa luo-
mitarkastuksessa.

7.2.  Periytyvyysneuvonta
Syövän periytyvyyttä koskevissa asioissa jatkettiin yh-
teistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan perinnöl-
lisyyspoliklinikan ja syövänhoidon vastuualueen sekä 
Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Toimintavuoden 
aikana periytyvyysneuvonnassa kävi 21 henkilöä (20 
naista, yksi mies). Pääsääntöisesti henkilöt hakeutuivat 
ensin arvioon sairaanhoitajalle, ja tämä ohjasi heidät lää-
kärin vastaanotolle. Kolmasosasta potilaita konsultoitiin 
perinnöllisyyslääkäriä ja/tai laadittiin lähete perinnölli-
syyspoliklinikalle.
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7.3.  Suuren perinnöllisen rintasyöpäriskin 
omaavien naisten seuranta 

Henkilöitä, joiden suvussa esiintyi useita syöpätapa-
uksia tietyin kriteerein arvioituna tai joiden suvussa oli 
todettu rinta- ja munasarjasyövälle altistava geenivirhe, 
seurattiin yhdistyksen poliklinikalla edellisenä vuonna 
päivitetyn seurantaohjelman mukaan kuntien myön-
tämien maksusitoumuksien tuella. Uusia lähetteitä 
Tampereen yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspo-
liklinikalta saapui toimintavuonna 15. Vuoden lopussa 
seurantaohjelman piirissä oli kaikkiaan 46 naista, joista 
26 oli tamperelaisia. 

7.4. Muut tilaisuudet ja yhteistyö
Yhdistyksen sairaanhoitaja kävi kertomassa yhdistyksen 
toiminnasta ja ihomuutoksista muun muassa Tampe-
reella Peurankallion palvelukeskuksessa ja Tampereen 
kaupunginTammelan palvelukeskuksessa. Molemmissa 
osallistujamäärä oli 15. Mouhijärven eläkkeensaajien ti-
laisuudessa kuulijoita oli 31.

Yhdistyksen sairaanhoitaja ja vertaistukihenkilö osallistui-
vat toimintavuoden aikana 11 kertaa Tampereen yliopis-
tollisessa sairaalassa järjestettyyn ensitietotilaisuuteen 
syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Näissä tilai-
suuksissa osallistujia oli vuoden aikana yhtensä noin 363. 

Yhdistyksen ja julkisen terveydenhuollon välisen yhteis-
työn merkeissä järjestettiin Tampereen kaupungin ter-
veysasemien asiakkaille ja työntekijöille aulainfoja Tam-
melan palvelukeskuksessa ja Tipotien terveysasemalla.  
Lisäksi Tampereen kaupungin terveysasemilla olevilla 
näyttötauluilla oli yhdistyksen toiminnan esittelyä.

Yhdistyksen toimintaan kävi tutustumassa muun muassa 
19 Hatanpään sairaalan kirurgisen yksikön työntekijää.

Rintasyöpäluento pidettiin sairaanhoidonopiskelijoille 
lokakuussa Roosa nauha -kampanjan avajaisten yhtey-
dessä. Opiskelijoita oli mukana opettaja Irja Murtosen 
johdolla 24. Luennon jälkeen opiskelijat myivät Roosa-
nauhoja ja keräsivät lippailla varoja Tampereen keskus-
tassa. Yhdistys osallistui Roosa nauha -keräykseen myös 
Taito Pirkanmaan kanssa kahdessa Prisma-keskuksessa 
Tampereella.

Yhdistyksen sairaanhoitaja oli mukana plastiikkakirur-
gien järjestämässä BRA-day -tilaisuudessa Metsossa lo-
kakuussa. Kuulijoita oli 90.

Yleisöluentoja järjestettiin viisi yhdistyksen kokoustilas-
sa Koskenpartaassa. Aiheina olivat suoliston hyvinvointi 
ja valinnanvapaus terveydenhuollossa, jotka pidettiin 
kaksiosaisina, ja viidennen aiheena oli eturauhassyöpä. 
Osallistujia oli yhteensä voin 90.

8.  LÄÄKÄRIASEMAN  
VASTAANOTTOTOIMINTA

8.1. Lääkärit ja muut ammatinharjoittajat 
Yhdistyksellä on yksityinen terveydenhuollon toimin-
tayksikkö, jossa tarjotaan lääkäreiden polikliinisia vas-
taanottopalveluja syöpätautien alalla ja niihin läheisesti 
liittyvillä erikoisaloilla. Edustettuina olivat onkologian, 
gynekologian, ihotautien, kirurgian, plastiikkakirurgi-
an sekä perinnöllisyyslääketieteen erikoisalat. Toimin-
tavuonna myös yleislääketieteen erikoislääkäri aloitti 
vastaanoton.  Vastaanottoa pitäviä erikoislääkäreitä oli 
poliklinikalla onkologiylilääkärin lisäksi 10. Vastaanotto-
käyntejä lääkäreillä oli yhteensä 2406. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 6 prosenttia. Eniten potilaita kävi 
gynekologien ja ihotautilääkäreiden vastaanotoilla. 

Vastaanottoa pitivät myös fysioterapeutti ja lymfatera-
peutti; heillä oli yhteensä 925 hoitokäyntiä. Myös psyko-
terapeutti-sairaanhoitajan palveluita oli tarjolla.

Internet-ajanvaraus otettiin käyttöön puhelinajanva-
rauksen rinnalle lokakuussa.

8.2. Sairaanhoitajat
Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja puhelinkeskusteluis-
sa potilaille ja omaisille annettiin tietoa ja neuvontaa eri 
syöpätautien riskitekijöistä, syöpien hoitomuodoista, 
hoitojen sivuvaikutuksista sekä kuntoutuksesta. Sai-
raanhoitajat poistivat myös ompeleita ja dreenejä ja 
antoivat lääkeinjektioita. Hoitajavastaanotot toimivat 
pääsääntöisesti ajanvarausperiaatteella, mutta toimin-
tavuonna käynnistettiin myös päivystysluontoinen vas-
taanotto.

Sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa järjestettiin edel-
leen myös terveysasemien tiloissa Ikaalisissa, Orivedellä, 
Parkanossa, Ruovedellä, Sastamalassa ja Valkeakoskella.  
Vastaanotto oli kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun 
ottamatta. Vastaanotoilla kävi 2-12 potilasta päivässä.  
Yhteensä  potilaita oli 381 potilasta eli lähes sama määrä 
kuin edellisenä vuonna. Käynneistä luomitarkastuksia 
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oli valtaosa, 68 prosenttia ja proteesisovituksia 15 pro-
senttia.
 
Sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä ja puhelinkontak-
teja oli Tampereella ja lähikunnissa yhteensä suunnil-
leen saman verran kuin edellisvuonna eli 4423. Niistä oli 
luomitarkastuksia 57 prosenttia.

Muualla kuin Tampereella pidettävän sairaanhoitajien 
vastaanottotoiminnan kehittämisestä valmistui lop-
puvuodesta Tampereen ammattikorkeakoulussa tehty 
opinnäytetyö.

8.3. Laboratoriotoiminta  
Poliklinikan laboratorion vastaanottotoimintaan liittyvä 
näytteenotto oli vähäistä; lähinnä otettiin hematologian 
ja kliinisen kemian perusverinäytteitä ja kasvainmerkki-
aineita. Laboratoriotoiminta vilkastui kuitenkin merkit-
tävästi tutkimusyhteistyön vuoksi, Linnea-tutkimuksen 
tutkimusverinäytteitä otettiin noin 300:lta potilaalta. 
Lisäksi syksyllä käynnistyi yhteistyö terveyden- ja kodin-
hoidon palveluyritys Stellan kanssa koskien potilailta ko-
tona otettujen veri- ja virtsanäytteiden jatkokäsittelyä ja 
postitusta. 

Gynekologisia irtosolunäytteitä (PAPA-näytteitä) otet-
tiin kaikkiaan 411 ja histologisia näytteitä 450, lähinnä 
ihomuutoksista.  

Laboratorionäytteet tutkittiin Yhtyneet Medix -labora-
toriossa. Tutkimusverinäytteet käsiteltiin ja lähetettiin 
tutkittaviksi erillisten ohjeiden mukaan Tampereen yli-
opistoon.

9. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS
9.1. Kuntoutuspalveluista tiedottaminen 
Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukeminen olivat 
keskeisessä asemassa yhdistyksen kuntoutustoiminnas-
sa. Toiminnalla täydennettiin julkista terveydenhuoltoa.

Yhdistyksen sairaanhoitaja oli tavattavissa Tampereen 
yliopistollisen sairaalan naistentautien ja syöpätautien 
vastuualueen toimipisteissä kuukausittain. Poliklinikalla 
ja vuodeosastoilla olevilla potilailla oli tuolloin mahdol-
lisuus henkilökohtaisesti saada tietoa yhdistyksen tar-
joamista tukipalveluista. Palveluista tiedotettiin myös 
yhdistyksen kotisivuilla.

Toimintavuoden lopussa toiminta-alueen sairaaloiden 
syöpäpotilaita hoitavista yksiköistä ja terveyskeskuksis-
ta yhteyshoitajia oli 107. 

9.2 Rintaproteesien välitys
Syöpäyhdistys toimi rintasyöpäpotilaiden rintaproteesi-
en välittäjänä. Potilaat hakeutuivat julkisen terveyden-
huollon maksusitoumuksella yhdistyksen poliklinikalle. 
Toimintavuonna proteesin sai 802 naista. Määrä oli noin 
70 enemmän kuin edellisenä vuonna.

9.3.  Tietoillat, tietopäivät ja  
avokuntoutuskurssit 

Syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen tarkoite-
tuissa tietoilloissa asiantuntijat luennoivat syöpätautien 
seurannasta, hoitojen sivuvaikutuksista, sopeutumises-
ta, sosiaaliturvasta ja läheisten merkityksestä. Osallistu-
jilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä asiantuntijoille. 
Tietoiltoja järjestettiin viisi ja niissä oli osallistujia yh-
teensä 46.

Sairauskohtaisia tietopäiviä järjestettiin neljä, kaksi rinta-
syövästä, yksi suolistosyövästä ja yksi koski eri syöpätau-
teja. Tietopäivä koostui useasta asiantuntijaluennosta ja 
vertaistukihenkilön puheenvuorosta ja yhdistyksen kun-
toutuspalvelujen esittelystä. Osallistujia oli yhteensä 44.

Sopeutumisvalmennuskursseja avokuntoutuskursseina 
järjestettiin kolme. Liikuntapainotteinen kurssi järjestet-
tiin sekä rintasyöpään sairastuneille että erikseen muille 
syöpäpotilaille. Kolmas kurssi oli suunnattu yksinasuville 
ja itsensä yksinäiseksi tunteville syöpäpotilaille. Osallis-
tujia kullakin avokuntoutuskurssilla oli 8. 

Asiantuntijoita eri tilaisuuksissa olivat erikoislääkärit, 
sairaanhoitaja, fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, ravit-
semusterapeutti, sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi ja 
psykologi. Mukana oli usein myös vertaistukihenkilö. 

Lisäksi järjestettiin keväällä ja syksyllä ”Eteenpäin”-kes-
kusteluryhmä rintasyöpäpotilaille. Ryhmiä ohjasi psy-
kiatrinen sairaanhoitaja yhdessä yhdistyksen sairaan-
hoitajan kanssa. Osallistujia oli yhteensä 13.

Syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään ohjattiin 
hakeutumaan myös valtakunnallisille sopeutumisval-
mennuskursseille eri puolelle Suomea muun muassa 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meri-Karinan toi-
minta- ja palvelukeskuksessa järjestettäville kursseille.
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9.4. Vertaistukihenkilötoiminta 
Yhdistyksessä toimi 5 rintasyöpäpotilaiden, 4 eturau-
hassyöpäpotilaiden ja 11 muiden syöpäsairaiden po-
tilaiden vertaistukihenkilöä eri puolilla yhdistyksen 
toiminta-aluetta. Toimintavuoden aikana he tapasivat 
43 vastasairastunutta henkilöä. Tukihenkilöt tapasivat 
tuettavia 91 kertaa.

Vertaistukihenkilöt luennoivat yhdistyksen järjestä-
millä kursseilla ja koulutustilaisuuksissa ja he ohjasivat 
vertaistukiryhmiä. Tampereen yliopistollisen sairaalan 
järjestämissä ensitietotilaisuuksissa vertaistukihenkilö 
oli mukana 11 kertaa vuoden aikana. Heitä haastateltiin 
myös eri tiedotusvälineissä. 

Kerran kuukaudessa yhdistyksen tiloissa järjestettiin 
keskustelukahvila, jossa keskustelua johdatteli kaksi ver-
taistukihenkilöä. Keskustelukahvilassa kävi yhteensä 83 
syöpään sairastunutta.

Vertaistukihenkilöille järjestettiin toiminnanohjausta 
sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti. Kerran vuodessa 
toteutettiin ryhmätyönohjaus. Vertaistukihenkilöt olivat 
sosiaalipsykologin ja sairaanhoitajan ohjaamana sekä 
arvioimassa että suunnittelemassa vertaistukihenkilö-
toimintaa.

Syöpäjärjestöjen vertaistukitoimintaa ja vertaistukihen-
kilöiden koulutusta uudistettiin ja yhdenmukaistettiin. 
Uudenmallinen vertaistukihenkilöiden peruskoulutus 
järjestettiin uusille vertaistukihenkilöille vuoden lopus-
sa. Peruskoulutuksessa koulutettiin 6 uutta vertaistu-
kihenkilöitä toimimaan syöpään sairastuneen ja hänen 
läheistensä tukena.

9.5. Vertaistukiryhmät 
Tampereella toimi seniorien Potilaskerho, joka kokoon-
tui viikoittain Koskenpartaassa. Kerhopäivinä osallistujia 
oli runsas 50. Kerho järjesti muun muassa luentoja, kes-
kustelua ja retkiä. Ohjelman suunnitteluun ja toteutuk-
seen osallistui sairaanhoitaja.

Tampereella toimi myös sairauskohtaisia vertaistuki-
ryhmiä; rintasyöpään sairastuneille, eturauhassyöpään 
sairastuneille sekä aivokasvainpotilaille ja heidän lähei-
silleen. Uusi vertaistukiryhmä perustettiin sarkooma-  ja 
GIST-potilaille ja heidän läheisilleen. Näissä ryhmissä 
ohjaajana toimi joko vertaistukihenkilö yksin tai yhdessä 
sosiaalipsykologin tai sairaanhoitajan kanssa. 

Vertaistukiryhmä kokoontui myös Kangasalalla, Nokial-
la, Ruovedellä, Sastamalassa, Valkeakoskella ja Virroilla. 
Vertaistukiryhmän toiminnasta vastasi paikkakunnalla 
asuva, syövän sairastanut henkilö. Sairaanhoitaja ja so-
siaalipsykologi koordinoivat näiden ryhmien toimintaa.

9.6. Liikunta   
Yhteistyössä Liikuntakeskus Fressin kanssa järjestettiin 
syöpään sairastuneille kuntopiiriliikuntaa. Kuntopiiriin 
osallistui 15–20 henkilöä kerralla. Pilates-ryhmään Epilän 
Lääkintävoimistelun tiloissa osallistui 3–6 henkilöä. Al-
lasvoimisteluun Viola-kodin tiloissa Tampereella osallis-
tui kaikkiaan 28 henkilöä. Lisäksi toteutettiin nestekier-
toa parantavia lymfaryhmiä. Näihin osallistui kaikkiaan 
22 henkilöä. Käyntikertoja liikuntaryhmissä oli yhteensä 
1227.

9.7. Virkistystoiminta  
Kulttuuriretki Mänttään järjestettiin maaliskuussa. Mat-
kalla tutustuttiin Serlachiuksen museoihin. Mukana oli 
30 syöpään sairastunutta. Huhtikuussa teatteriesitys-
tä Tampereen Teatterissa oli seuraamassa 58 syöpään 
sairastunutta. Väliajalla kuten myös retkellä Mänttään 
oli mahdollisuus keskustella myös vertaistukihenkilön 
kanssa.

Virkistysviikolle Tampereen kylpylässä osallistui yksi 
syöpään sairastunut yhdistyksen jäsen perheineen. Kol-
melle muulle viikolle ei ollut kysyntää.

Melontaretki, sieniretki ja kädentaitopaja jouduttiin pe-
ruttamaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

9.8. Etuusneuvontapuhelin  
Yhdistys vastasi Syöpäsäätiön ylläpitämän valtakunnal-
lisen etuusneuvontapuhelimen hoitamisesta. Puhelin 
oli avoinna keskiviikkoisin kaksi tuntia. Neuvontapuhe-
limessa annettiin syöpäpotilaille neuvontaa potilaan 
oikeuksiin, toimeentuloon, sosiaalipalveluihin liittyvis-
sä asioissa kerran viikossa kahden tunnin ajan. Eniten 
soittajille aiheuttivat ongelmia toimeentulo, mutta 
työttömyyden kasvun myötä työsuhdetta koskevat ky-
symykset lisääntyivät. Neuvontapuhelimessä vuorotteli 
vastaajana neljä näihin kysymyksiin perehtynyttä am-
mattihenkilöä.
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10. SUOLISTOSYÖVÄN SEULONTA 
Vuonna 2004 käynnistettiin syöpäjärjestöjen asiantunti-
jaryhmän (Malila N, Anttila A, Elovainio L, Hakulinen T, 
Järvinen H, Pikkarainen P, Rautalahti M ja Hakama M) laa-
tima suolistosyövän seulontaohjelma satunnaisasetel-
malla. Seulontatestinä käytettiin ulosteen piilevän veren 
osoittavaa testiä. Seulonnan järjestäminen oli kunnille 
vapaaehtoista kansanterveystyötä. Kunnat hankki-
vat sen ostopalveluna Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 
poliklinikalta ja neuvonta-asemalta, jossa toimi valta-
kunnallinen seulontakeskus. Seulonnan toimivuutta ja 
vaikuttavuutta arvioi valtakunnallinen ryhmä, johon 
kuuluivat myös yhdistyksen ylilääkäri ja toimitusjohta-
ja. Paikalliseen arviointiryhmään kuuluivat yhdistyksen 
henkilökunnan lisäksi Suomen Syöpärekisterin johtaja 
Nea Malila sekä FT Outi Malminiemi ja LT Marja Hyöty.

Suomen Syöpärekisterin asiantuntijaryhmän arvion mu-
kaan kymmenen seulontavuoden jälkeen oli saavutettu 
riittävän suuri tutkittavien määrä, joten uusia ikäryhmiä 
tai uusia kuntia ei toimintavuonna otettu mukaan. Toi-
mintavuonna seulontaa järjesti 162 kuntaa, joista 9 oli 
Pirkanmaalta. Kutsu lähetettiin 71306 henkilölle. Alusta-
vien tulosten mukaan seulontaan osallistui 68 % kutsu-
tuista, mikä oli aiempaa tasoa. Ulosteessa todettiin verta 
2,6 %:lla. Vuoden 2015 osalta lopulliset tulokset valmis-
tuvat elokuussa 2016.

Seulonnan vaikuttavuudesta laadittiin ja julkaistiin 
välianalyysi, jonka tuloksena oli, että keskimäärin 4,5 
vuoden seurannan jälkeen seulontaan kutsuttujen ja 
verrokkien suolistosyöpäkuolleisuudessa ei ollut mer-
kitsevää eroa (J. Pitkäniemi, K. Seppä, M. Hakama et al.  
Effectiveness of screening for colorectal cancer with a 
faecal occult-blood test, in Finland. BMJ Open Gastroen-
terol. 2015; 2(1): e000034). 
 
Tulevana vuonna päädyttiin kohdistamaan seulonta ai-
noastaan niihin, jotka ovat osallistuneet vain kerran seu-
lontaan, koska seulonnan hyöty tulee yleensä esiin vasta 
toistoseulonnan avulla. Tämän jälkeen seulontatoiminta 
yhdistyksessä päättyy.

Seulonnan vaikuttavuus on toistaiseksi avoin. Vasta vuo-
sien seuranta-ajan jälkeen voidaan tehdä lopullinen vai-
kuttavuusarvio.

11. LUENNOT JA OPINTOKÄYNNIT
Yhdistyksen toimintamuotoja esiteltiin opiskelijaryhmil-
le opintokäynneillä. Opintokäynneillä kävi 312 sairaan-, 
röntgen- ja lähihoitajaopiskelijaa Tampereen ammatti-
korkeakoulusta ja Tredusta. 

Yhdistys vastasi syöpäjärjestöjen  luomitarkastuskoulu-
tuksesta. Toimintavuonna luomikampanjan yhteydessä 
järjestettiin luomikoulutus toukokuussa. Puolipäiväi-
seen luentotilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä 
hoitajaa ja muutamia muiden ammattiryhmien edusta-
jia. Neljä neuvontahoitajaa muista syöpäyhdistyksistä 
osallistui luentojen lisäksi polikliiniseen harjoitteluun. 
Hoitajille järjestettiin ensimmäistä kertaa myös kirjalli-
nen tentti ihomuutoksista. 

Yhdistys tuki taloudellisesti Tampereen Lääkäripäivien 
rintasyöpäsessiota, jossa myös ylilääkäri luennoi. Yli-
lääkäri piti useita esitelmiä Tampereen yliopistollisen 
sairaalan  lääkärimeetingeissä ja kävi esitelmöimässä 
melanooman seulonnasta pohjoismaisessa melanoo-
makongressissa Göteborgissa Ruotsissa.

Ylilääkäri kävi myös luennoimassa melanoomasta Hel-
singissä yleisötilaisuudessa Euromelanoma-kampanjan 
yhteydessä sekä Suomen Syöpäpotilaat ry:n melanoo-
maverkoston tapaamisessa. Diabetesliiton kanssa yh-
teistyönä järjestetyssä yleisötilaisuudessa Tampereella 
Sampolassa lokakuussa ylilääkäri luennoi ravinnon ja 
syövän yhteyksistä. 

12. TUTKIMUSTOIMINTA
Yhdistys on ainoana suomalaisena keskuksena muka-
na vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille suunnatussa 
kansainvälissä rintasyövän ehkäisyä selvittävässä kak-
siosaisessa lääketutkimuksessa IBIS II, johon Suomesta 
otettiin 134 potilasta mukaan vuosina 2003–2012. Maa-
ilmanlaajuisesti tutkittavia oli yhteensä 6844. Toiminta-
vuoden lopussa seurannassa yhdistyksen poliklinikalla 
oli 93 naista, pääosin puhelinseurannassa. Lääkehoitoa 
sai vuoden lopussa enää yksi potilas.

IBIS II (DCIS) -tutkimuksen tulokset julkaistiin The Lancet 
-lehdessä joulukuussa 2015. Niistä tiedotettiin kirjeitse 
tutkimukseen osallistuneille.  
 
Loppukeväällä 2015 käynnistyi yhteistyössä Tampereen 
yliopistollisen sairaalan syövänhoidon vastuualueen ja 



UKK-instituutin kanssa LL Sonja Ahon väitöskirjaan täh-
täävä tutkimus Liikkumattomuuden vähentäminen rin-
tasyöpäseulontaan osallistuvilla (Linnea-tutkimus). 297 
naista kävi toimintavuoden aikana yhdistyksen labora-
toriossa tutkimusverinäytteiden otossa. 

13. TALOUS
13.1. Varsinainen toiminta
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan päätoimialat ovat 
poliklinikka, neuvonta-asema ja suolistosyövän seulon-
ta sekä hallinto sisältäen myös järjestötoiminnan. Vuon-
na 2015 varsinaisen toiminnan tuotot olivat 1,17 miljoo-
naa euroa. Tuotot supistuivat 11,2 % edellisen vuoden 
tuottoihin verrattuna, mikä johtui seulottavien määrän 
vähenemisestä. Seulontatoiminnan väheneminen laski 
vastaavasti myös kuluja. Kulujen lisääntymistä aiheutti 
suolistosyövän seulonnan käytöstä vapautuvien toimiti-
lojen remontoiminen liikuntatilaksi. Kokonaisuudessaan 
kulut kuitenkin pienenivät edelliseen vuoteen verrattu-
na 6,2 % ollen 2,07 miljoonaa euroa.

Raha-automaattiyhdistyksen tukea yhdistys sai Suomen 
Syöpäyhdistykselle myönnetystä kuntoutusavustukses-
ta 8009 euroa kuntoutuskurssien järjestämiseen. Opin-
totoiminnan Keskusliitto ry:ltä saatiin tukea potilasryh-
mien ja -tilaisuuksien järjestämiseen 498 euroa. 

13.2. Varainhankinta
Yhdistyksen varainhankinnan nettotuotto oli 943 050 
euroa sen ollessa edellisenä vuonna 783 878 euroa. Va-
rainhankinta koostui jäsenmaksuista, lahjoituksista, ke-
räystuotoista sekä testamenttituotoista. 

Testamenttilahjoituksia saatiin Enni Arpiaisen, Leena 
Rekolan, Kaarin Ruusuvuoren ja Kerttu Sutisen jälkeen. 
Liisa Järvelän ja Alpo Salmisen muistoa kunnioitettiin 
yhdistykselle osoitetuilla muistorahoilla. 

Kari-Matti Järvisen ja Heikki Haralan merkkipäiviä muis-
tettiin lahjoituksella yhdistykselle. Tämän lisäksi saatiin 
tamperelaisen pariskunnan syntymäpäivälahjoitus. Yk-
sityishenkilöiltä saatiin myös muita lahjoituksia.

Syöpäsäätiön lahjoitus oli kohdennettu syöpätauteihin 
liittyvään neuvontaan. Keräystuotot koostuivat jäsenten 
maksamista tukimaksuista ja nettikeräyksestä.

Jäsenmaksut 425 101
Keräystuotot 13 886
Testamenttituotot 398 803

Lahjoitukset yhteisöiltä:
Pirkanmaan Kansanterveys ry 60 000
Paavo Sirénin testamenttisäätiö 20 000
Syöpäsäätiö 40 000
Gramex-korvaus 923

Lahjoitukset yksityisiltä henkilöiltä 9 668

13.3. Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yhdistyksen sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 
koostuvat osinko- ja korkotuotoista, vuokratuotoista 
ja sijoitusomaisuuden myyntituotoista. 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotto oli 
393 527 euroa edellisen vuoden nettotuoton ollessa 
noin 255 211 euroa. Yhdistyksen sijoitussalkun hoitajana 
toimi Evli Pankki Oyj.

Osinko- ja korkotuottoja kertyi 49 715 euroa sekä myyn-
tivoittoja 263 893 euroa. Sijoitusten arvonalennuksia kir-
jattiin tuloslaskelmaan 5 308 euroa. 

Vuokratuotot olivat 156 612 euroa ja näihin liittyviä osa-
kehuoneistojen vastike- ja ylläpitokuluja oli 85 739 eu-
roa. Toimintavuonna ei myyty metsää. Metsätilan hoi-
dosta aiheutui kuitenkin kuluja 2 248 euroa. 

13.4. Investoinnit
Toimintavuonna investoitiin kuntoutustoiminnan kehit-
tämiseen remontoimalla suolistosyövän seulonnan käy-
töstä vapautuvat toimitilat liikuntatilaksi.

13.5. Tilikauden tulos
Tilikauden tulos oli 377 698,62 euroa ylijäämäinen. Edel-
lisenä vuonna tulos oli 140  663,22 euroa ylijäämäinen. 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 908 878 euroa mi-
kä oli noin 10 000 euroa enemmän verrattuna vuoteen 
2014. Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan tuottojen 
ansiosta tulos on kuitenkin ylijäämäinen. Taseen loppu-
summa oli 6 865 686,34 euroa. Edellisen vuoden taseen 
loppusumma oli 6 383 334,50 euroa.

11
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PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY

TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

VARSINAINEN TOIMINTA

      Tuotot 1 168 624,24 1 316 079,28

      Kulut

           Henkilöstökulut -846 313,05 -841 682,71

           Poistot -57 602,98 -49 788,17

           Muut kulut -1 173 586,48 -1 323 034,23

      Kulut yhteensä -2 077 502,51 -2 214 505,11

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -908 878,27 -898 425,83

VARAINHANKINTA

      Tuotot 970 706,73 792 205,72

      Kulut -27 657,06 -8 328,16

      Yhteensä 943 049,67 783 877,56

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 34 171,40 -114 548,27

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

      Tuotot 487 991,77 412 631,42

      Kulut -94 464,55 -157 419,93

      Yhteensä 393 527,22 255 211,49

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 427 698,62 140 663,22

YLEISAVUSTUKSET -50 000,00 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 377 698,62 140 663,22
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TASE 31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 166 899,00 153 787 ,57

Aineelliset hyödykkeet 473 931,23 476 930,19

Sijoitukset 5 593 094,34 5 284 108,79

Pysyvät vastaavat yhteensä 6 233 924,57 5 914 826,55

VAIHTUVAT VASTAAVA

Vaihto-omaisuus

      Aineet ja tarvikkeet 67 088,23 51 222,84

      Vaihto-omaisuus yhteensä 67 088,23 51 222,84

Lyhytaikaiset saamiset

      Myyntisaamiset 33 143,97 37 896,54

      Siirtosaamiset 118 014,75 136 353,17

      Lyhytaikaiset yhteensä 151 158,72 174 249,71

Rahat ja pankkisaamiset 413 514,82 243 035,40

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 631 761,77 468 507,95

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 865 686,34 6 383 334,50

  

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Yhdistyksen peruspääoma 168 187,93 168 187,93

Rahastot 4 348 749,22 4 298 749,22

Ed. tilikausien ylijäämä 1 680 625,81 1 539 962,59

Tilikauden yli/-alijäämä 377 698,62 140 663,22

Oma pääoma yhteensä 6 575 261,58 6 147 562,96

VIERAS PÄÄOMA   

Lyhytaikainen

      Ostovelat 120 333,34 60 434,47

      Muut velat 35 863,36 33 942,32

      Siirtovelat 134 228,06 141 394,75

Lyhytaikaiset  yhteensä 290 424,76 235 771,54

Vieras pääoma yhteensä 290 424,76 235 771,54

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 865 686,34 6 383 334,50
 Tuloslaskelma ja tase ovat lyhennelmiä virallisesta.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n jäsenille 
Olemme tilintarkastaneet Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen vastuu 
Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen 
on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintaker-
tomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilin-
tarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että 
suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä 
tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laimin-
lyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdis-
tyksen sääntöjä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomuk-
seen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkin-
taan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä 
arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittä-
vät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa 
pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituk-
sessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovel-
lettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden 
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
ti!intarkastusevidenssiä.

Lausunto 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tulok-
sesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Tampereella, 23. päivänä helmikuuta 2016 

Mirja Juusela, KHT Marko Vehniä, KHT
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