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Puheenjohtajan esipuhe 

” Työskentelemme 
sen eteen, että 

syöpään sairastunut 
ei jäisi yksin. Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:lle hyväksyttiin syyskoko-

uksessa 2016 uusi strategia, jonka visiona on Hyvä elä-
mä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. 

Suuri tavoite on, että mahdollisimman harva sairastuisi 
syöpään, sairastuneista mahdollisimman moni paranisi 
ja syöpää sairastavat voisivat elää mahdollisimman laa-
dukasta elämää.  Työskentelemme sen eteen, että syö-
pään sairastunut ei jäisi yksin. 

Yhdistyksemme monipuolisen toiminnan tärkeänä osa-
na on tehokas viestintä ja markkinointi, jotta tavoi-
tamme entistä suuremman joukon toimialueemme 
Pirkanmaan asukkaista.  Heille on tärkeätä tietää esi-
merkiksi vapaaehtoistoiminnasta, vertaistuesta, sairas-
tuneen kuntoutuksesta ja henkilökohtaisen tuen palve-
luista. Tiedotamme ja markkinoimme monikanavaisessa 

ympäristössä.  Erityisesti nuoremman ikäpolven tavoit-
taminen viestinnän keinoin on yhdistyksen tulevaisuu-
den kannalta tärkeää. 

Yhdistyksemme perusta on sen noin 20 000 jäsenen 
joukko, jolle tarjoamme monipuolisia palveluita ja ohjel-
maa. Suosittuja ovat kaikille avoimet yleisöluennot.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys perusti vuonna 1984 Pirkan-
maan Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön, joka toimii ni-
mellä Pirkanmaan Hoitokoti.  Säätiön tarkoituksena on 
työskennellä pitkäaikaissairaiden loppuvaiheen elämän-
laadun parantamiseksi ja siihen liittyvän hoidon ja tutki-
mustyön tukemiseksi. Säätiö rakensi toimintaansa var-
ten ajanmukaisen laitoksen, Pirkanmaan Hoitokodin, 
jonka toiminnan aloittamisesta tuli 4.1.2018 kuluneek-
si 30 vuotta.  

Hannu Routamaa 
puheenjohtaja
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Syövän aiheuttamien huolien ja haittojen vähentämistä 
- sitä olemme tehneet myös yhdistyksen 67. toiminta-
vuonna. Se on pitänyt sisällään muun muassa 800 tun-
tia vapaaehtoistoimintaa, joka on mahdollistanut 1600 
osallistumiskertaa vertaistukiryhmiin ja yli 80 henkilölle 
välitettyä vertaistukihenkilöä.

Neuvontahoitajamme ovat antaneet keskustelutukea ja 
tietoa vastaanottokäynneillä sekä puhelimitse yhteensä 
lähes 350 kertaa. Luomitarkastuksia tehtiin lähes 3000. 
Lääkäriaseman vastaanotoilla oli yli 4000 käyntiä. Rinta-
proteeseja välitettiin 725 kappaletta. 

Ja paljon, paljon muuta. Toimintaa on ollut Tampereen 
lisäksi Kangasalla, Nokialla, Ikaalisissa, Orivedellä, Parka-
nossa, Ruovedellä, Sastamalassa, Virroilla ja Valkeakos-
kella. 

Toimintaympäristössä keskeisiä asioita olivat Tays Syö-
päkeskuksen muodostuminen sekä sote- ja maakun-

tauudistus. Vuodelle 2017 merkillepantavaa olikin li-
sääntynyt yhteistyö eri tahojen – niin julkisen sektorin, 
yritysten kuin järjestöjenkin kesken. Potilasnäkökulma 
on keskeisessä osassa Tays Syöpäkeskuksen muodosta-
misessa ja se konkretisoituu muun muassa potilasfooru-
min muodossa. 

Tutkimus on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Vuonna 
2017 aloitettiin ylilääkäri Meri-Sisko Vuoriston johdolla 
tutkimus, joka käsittelee yhdistyksessämme neuvonta-
hoitajien toteuttamien luomitarkastusten luotettavuut-
ta. Lisäksi käynnissä on melanoomapotilaiden kuntoutu-
mista käsittelevä tutkimus.

Saimme vuoden aikana merkittävän määrän testament-
ti- ja muita lahjoituksia, jotka muodostavat jäsenmaksu-
jen ohella taloutemme kivijalan ja mahdollistavat tuen 
ja toiminnan tarjoamisen syöpää sairastaville sekä hei-
dän läheisilleen. Haluan kiittää lahjoittajia, vapaaehtois-
toimijoita ja jäseniä. Kiitos myös sitoutuneille, osaaville 
työntekijöillemme.

Anne Lindfors 
toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan esipuhe
” Vuodelle 2017 

merkillepantavaa olikin 
lisääntynyt yhteistyö eri 
tahojen – niin julkisen 
sektorin, yritysten kuin 
järjestöjenkin kesken

Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumin puheenjohtajana toimii Pirsyn toiminnanjohtaja Anne Lindfors (vasem-
malla) ja sihteerinä syöpäkeskuksen projektiasiamies Anne Kairenius.

Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumi 

• perustettu toukokuussa 2017
• tavoitteena vaikuttaa palvelujen ja toiminnan  

kehittämiseen

• 15 eri-ikäistä syöpää sairastanutta tai läheistä 
• Pirkanmaan Syöpäyhdistys koordinoi, jäsenet  

edustavat kaikkiaan kuutta eri syöpäjärjestöä
• toiminnasta raportoidaan Pirsyn blogissa
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1. Esittely ja strategia
Pirkanmaan Syöpäyhdistys on Pirkanmaalla toi-
miva kansanterveys- ja potilasjärjestö. Yhdistys 
perustettiin vuonna 1951 luomaan edellytyksiä 
syöpätautien tehokkaalle toteamiselle ja hoidol-
le sekä tekemään valistustyötä ja jäsenhankintaa. 

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen tehtävä on tarjota apua 
syöpään sairastuneelle ja läheisille. Riskiä sairastua syö-
pään voidaan tehokkaasti vähentää elintavoilla. Tervey-
den edistäminen syöpäriskin pienen-
tämiseen liittyen on olennainen osa 
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toimin-
taa. Lisäksi teemme ja rahoitamme syö-
pään liittyvää tutkimusta.  

Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen 
jäsen ja noudattaa toiminnassaan Syö-
päjärjestöjen strategiaa 2020. Vuonna 
2016 on hyväksytty yhdistyksen oma 
strategia. Syöpäjärjestöjen yhteisiä ar-
voja ovat tasa-arvo ja oikeudenmukai-
suus, luotettavuus, saavutettavuus sekä 
yhteisöllisyys. 

Yhdistyksen missio on vähentää syövän aiheuttamia 
huolia ja haittoja. Tämä pitää sisällään niin sairastuneel-
le ja hänen läheisilleen tarjottavan tuen, tiedon ja kun-
toutuksen, kuin syöpäsairauksien ennaltaehkäisyn. 

Visiona on hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huoli-
matta. Kaikki saavat apua syöpään liittyvissä asioissa eikä 
kukaan jää yksin.  Tavoittelemme sitä, että mahdollisim-
man harva sairastuisi syöpään, sairastuneista mahdolli-
simman moni paranisi ja että syöpää sairastavat voisivat 
elää mahdollisimman laadukasta elämää. Yksinäisyys 
on aikamme suurimpia haasteita. Työskentelemme sen 
eteen, että syöpään sairastunut ei jäisi yksin. 

2. Jäsenet 
Yhdistyksen muodostavat jäsenet. Jäsenten mak-
samilla jäsenmaksuilla on suuri merkitys toimin-
nan rahoittamisessa. 

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 20 097, mikä oli 
617 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintavuon-
na yhdistys sai 707 uutta jäsentä. Jäsenistä ainaisjäseniä 
oli 3542 ja vuosijäseniä 16 555. Yhteisöjäseninä yhdis-
tyksessä oli kuten edellisenäkin vuonna kolme Pirkan-

maan kuntaa: Orivesi, Urjala ja Vesilah-
ti. 

Vuosijäsenen jäsenmaksu oli Suomen 
Syöpäyhdistyksen suosituksen mukai-
sesti 25 euroa. Yhteisöjäsenenä ole-
van kunnan jäsenmaksu oli viisi senttiä 
kunnan asukkaalta sekä muun yhteisö-
jäsenen 150 euroa. Ainaisjäsenet oli-
vat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsen-
maksun hintaan sisältyi Syöpä-Cancer 
-lehden vuosikerta. Jäsenmaksutuotto-
ja kertyi yhteensä 412 637 euroa. 

Hoitopäiväkorvauksia jäseninä oleville syöpäpotilaille 
yhteensä 54 675 euroa, mikä oli 13 675 euroa vähem-
män kuin edellisenä vuotena. 

3. Vapaaehtoistoiminta 
Vapaaehtoiset ovat järjestömme keskeinen voi-
mavara. Toimintavuoden aikana vapaaehtoistoi-
minnan tavoitteena oli kutsua vapaaehtoiset tuo-
maan osaamisensa järjestön yhteiseen työhön, 
niin suunnitteluun, arviointiin kuin toteutuk-
seenkin. 

Kevätkaudella vapaaehtoiset 
osallistuivat viestinnän kehit-
tämiseen. Yhdistyksen vertais-
tukitoimintaa haluttiin tehdä 
näkyväksi ja tätä varten vapaa-
ehtoisia kutsuttiin valokuva-
usprojektiin. Valokuvauspro-
jektilla saatiin näkyvyyttä sekä 
vapaaehtoistoiminnalle että 
vertaistukitoiminnan muodoil-
le. Lisäksi kevätkaudella kak-
si vapaaehtoista osallistui mie-
hille suunnatun liikunnallisen 
avokuntoutuskurssin kehittä-
miseen. Syyskaudella Tamkin 
sairaanhoitajaopiskelijat osal-
listuivat vapaaehtoisina lipaske-
rääjinä Roosa nauha -kampan-
jaan.

Olemme mukana Syöpäjärjestöjen vapaaehtoistoimin-
nan kehittämistyöryhmässä ja toiminnanjohtaja on työ-
ryhmän puheenjohtaja. Toimimme pilottijärjestönä.

Vuoden aikana kehitettiin vapaaehtoistoiminnan raken-
teita ja selkiytetään ohjeistusta sekä työnjakoa. Osana 
tiiviimpää yhteydenpitoa vapaaehtoisiin otettiin käyt-
töön vapaaehtoisten infokirje, johon vapaaehtoisia kos-
kevat ajankohtaiset asiat koottiin kuukausittain. Syksyllä 

yhdistys julkaisi vertaistukiryhmän ohjaajan oppaan, jo-
hon vuoden aikana yhtenäistetyt vapaaehtoistoiminnan 
ja vertaistukiryhmien käytännöt koottiin.

Vapaaehtoistoimintaa koordinoi suunnittelija yhdessä 
vertaistukitoimintaa koordinoivan sairaanhoitajan kans-
sa. Toimintavuoden aikana suurin osa vapaaehtoisista 
toimi vertaistukihenkilöinä tai vertaistukiryhmien oh-
jaajina. Kaikkiaan vapaaehtoiset toimivat yhdistyksessä 
noin 800 tuntia.

Uusia vertaistukihenkilöitä koulutettiin keväällä ja syk-

syllä yhteensä kahdeksan. Syksyn vertaistukihenkilökou-
lutus suunnattiin nuorille aikuisille. Lisäksi alueellisten 
vertaistukiryhmien ohjaajat kävivät yhdistyksen järjestä-
män vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen. Kevään 
aikana vapaaehtoisille tarjottiin täydennyskoulutuksena 
opintokäynti Pirkanmaan Hoitokotiin. Syksyn täydennys-
koulutus oli ryhmänohjaajakoulutus, johon myös alueel-
listen ryhmien ohjaajat osallistuivat.

” Visiona on 
hyvä elämä ilman 
syöpää ja syövästä 

huolimatta.
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Vertaistukihenkilöille järjestettiin keväällä ryhmätoi-
minnanohjaus ja syksyllä  taideterapiaan perustuva ryh-
mätoiminnanohjaus yhteistyössä Satakunnan Syöpä-
yhdistyksen kanssa. Lisäksi vertaistukihenkilöt saivat 
halutessaan yksilöohjausta.

Vapaaehtoisten virkistystoimintana järjestettiin retki ke-
säteatteriin kesäkuussa ja pikkujoulut joulukuussa.

4. Yleishyödyllinen 
toiminta
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toiminta jakau-
tuu yleishyödylliseen toimintaan ja myytäviin pal-
veluihin. Yleishyödyllistä toimintaa rahoitetaan 
jäsenmaksuin, lahjoituksin, sijoitusomaisuuden 
tuotoin, varsinaisen toiminnan tuotoin ja erilai-
silla avustuksille. Yleishyödyllinen toiminta ja-
kautuu kolmeen osa-alueeseen: 

• Sairastuneen ja läheisen hyvinvointi

• Syöpäriskin pienentämiseen liittyvä tervey-
den edistäminen 

• Tieteellinen tutkimus 

4.1 Sairastuneen ja läheisen 
hyvinvointi 
Strateginen tavoite: Tuetaan sairaudesta toipumista, 
kuntoutumista ja hyvää elämää sairaudesta huolimat-
ta antamalla tietoa ja tukea sekä vahvistamalla ihmisten 
omia voimavaroja. Huolehditaan, että sairastuneet saa-
vat laadukasta ja oikea-aikaista hoitoa. Syöpään sairas-
tuminen koskettaa myös läheisten elämää. Tuetaan lä-
heisiä ja autetaan heitä löytämään omat voimavaransa.

4.1.1 Henkilökohtainen tuki 

Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja puhelinkeskusteluis-
sa neuvontahoitajat jakoivat potilaille ja omaisille tie-
toa ja neuvontaa eri syöpätautien riskitekijöistä, syöpien 

hoitomuodoista, hoitojen sivuvaikutuksista sekä kuntou-
tuksesta. Sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa järjes-
tettiin Tampereen lisäksi terveysasemien tiloissa Ikaali-
sissa, Orivedellä, Parkanossa, Ruovedellä, Sastamalassa 
ja Valkeakoskella.  Kuntavastaanottoa pidettiin kahden 
hoitajan voimin kahtena päivänä kevät- ja samoin syys-
kaudella, paitsi Sastamalassa kävi yksi hoitaja pitämässä 
vastaanottoa yhteensä kuutena päivänä.  

Kaikkiaan vastaanottokäyntejä neuvontaa ja keskuste-
lutukea varten oli 211 Tampereella ja lähikunnissa. Pu-
helinkeskusteluja rekisteröitiin 112 (jonka lisänä olivat 
mm. tutkimuksiin liittyvät seurantapuhelut), ja kaik-
kiaan yhteydenottoja neuvontahoitajiin puhelimitse oli 
runsaasti enemmän.

Lähikunnissa oli kaikkiaan 278 vastaanottokäyntiä, joista 
valtaosa (236, 85%) oli luomitarkastuksia; proteesisovi-
tuksia oli 25 ja keskustelutukea sai 13 potilasta.    

4.1.2 Sairauskohtaiset tietopäivät  

Sairauskohtaisia tietopäiviä järjestettiin kahdeksan. Ke-
vään aiheina olivat rinta- ja eturauhassyöpä sekä gy-
nekologiset syövät. Syksyllä tietopäivien aiheiksi oli 
suunniteltu rintasyöpä sekä parantumattomat ja hema-
tologiset syövät. Viiteen toteutuneeseen tilaisuuteen 
osallistui kaikkiaan 50 henkilöä. Osallistujien vähyyden 

vuoksi jouduttiin perumaan gy-
nekologisten ja parantumatto-
mien syöpien tietopäivät ja rin-
tasyöpätietopäivä. 

Osallistujien keskuudessa tie-
topäivät koetaan hyvinä asia-
tiedon tuottajina, mutta usein 
toiveena on, että aikaa olisi 
enemmän keskustelulle ja ver-
taistuelle. 

4.1.3 Sopeutumisvalmen-
nus- ja kuntoutuskurssit 

Avomuotoisia sopeutumisval-
mennuskursseja järjestettiin 
kolme: kaksi Rinnallakulkijat 

-kurssia läheisille ja Kuvallisen työskentelyn paja -itseil-
maisua taiteen avulla sairastuneille. Rinnallakulkijat 
-kurssit tarjosivat mahdollisuuden käsitellä läheisen syö-
pään sairastumisen liittyviä kokemuksia ja tunteita sa-
massa elämäntilanteessa olevien kanssa. Niille osallistui 
yhteensä 15 läheistä. Läheisten kurssit järjestettiin yh-
teistyössä Tampereen mielenterveysseuran Kriisikeskus 
Osviitan kanssa. 

Kuvallisen työskentelyn pajan tavoitteena oli tunteiden 
ilmaisu, käsittely ja omien ajatusten, voimavarojen ja 
kasvun mahdollisuuksien tiedostaminen taiteen tekemi-
sen keinoin. Tälle kurssille osallistui 8 sairastunutta. 

  Vapaaehtoistoiminta 2017

 
61 vapaaehtoista

6 eri tyyppisessä tehtävässä:

250 tuntia henkilökohtaisena 

tukihenkilönä

22 tuntia osastovierailuilla

22 tuntia erilaisissa puheenvuoroissa ja 

toiminnan esittelyissä

400 tuntia ryhmänohjaajana

62 tuntia toimintaa kehittämässä

60 tuntia lipaskerääjinä
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Kuntoutuskursseja järjestettiin kaksi: Kokeile kirjoitta-
mista ja Suunta eteen ja ylöspäin syöpähoitojen jälkeen. 
Kokeile kirjoittamista -kurssin tavoitteena oli omien aja-
tusten, tunteiden ja voimavarojen käsittely, osallistujia 
oli 8. Suunta eteen ja ylöspäin -kurssin tavoitteena oli 
aktivoida löytämään omasta hy-
vinvoinnista huolehtimisen kei-
noja, osallistujia oli 9.

Kaikki sopeutumisvalmennus- 
ja kuntoutuskurssit toteutuivat 
suunnitellusti ja niistä saatu pa-
laute oli hyvää. Osallistujat koki-
vat pääsääntöisesti saaneensa 
kursseilta sen, mitä odottivat-
kin. Vuoden aikana järjestetyis-
tä kursseista kolme oli pilotti-
kursseja.

Lisäksi syöpään sairastuneita ja 
heidän läheisiään ohjattiin ha-
keutumaan Kelan ja Stean jär-
jestämille valtakunnallisille so-
peutumisvalmennuskursseille 
eri puolella Suomea. Kevään ai-
kana kehitettiin yhdessä SSY:n ja syöpään sairastunei-
den miesten kanssa miesten liikunnallinen sopeutumis-
valmennuskurssimalli. Kurssi järjestetään vuonna 2018. 

4.1.4 Vertaistuki 

Vertaistuen järjestäminen on yksi syöpäjärjestöjen ydin-
tehtävistä. Yhdistyksen vertaistukitoimintaa koordinoi-
vat sairaanhoitaja ja suunnittelija. Toimintavuoden ai-
kana tavoitteena oli kartoittaa tarpeita vertaistuelle ja 
kehittää vertaistuen toimintamuotoja.  Saatujen asia-
kaspalautteiden pohjalta vertaistukitoimintaa kehitet-
tiin erityisesti syöpään sairastuneiden nuorten aikuisten 
tarpeisiin. Nuoret aikuiset kutsuttiin ideoimaan ja suun-
nittelemaan vertaistukitoimintaa yhdessä. Tämän poh-

jalta syyskaudella käynnistettiin avoin vertaistukiryhmä, 
jonka sisällöt perustuivat nuorten aikuisten toiveisiin. 
Aktiivisen tiedottamisen kautta tavoitettiin hyvin uusia 
nuoria aikuisia. 

Vertaistukihenkilötoiminta 

Yhdistyksessä toimi 32 koulutettua vertaistukihenkilöä 
sairastuneille ja läheisille. Toimintavuoden aikana yh-
distykseen saapui yhteensä 88 tukipyyntöä. Suurin osa 
tukihenkilöä pyytäneistä oli itse sairastunut, 14 läheis-
tä toivoi tukihenkilöä itselleen. Toimintavuoden aikana 
vakiinnutettiin verkkosivujen kautta toimiva sähköinen 
vertaistukihenkilöpyyntölomake. Tämä saattoi osaltaan 
vaikuttaa siihen, että tukipyyntöjä saapui 22 prosenttia 
enemmän kuin edellisvuonna.  Suurimpaan osaan pyyn-
nöistä pystyttiin vastaamaan tarjoamalla yhdistyksen 
omaa tukihenkilöä ja 17 tapauksessa tukihenkilö löytyi 
valtakunnallisesta syöpäjärjestöjen verkostosta. Vain 6 
tapauksessa tukihenkilöä ei pystytty tarjoamaan. Tuki-
henkilöt antoivat tukeaan sairastuneille ja heidän lähei-

silleen yhteensä 186 eri kohtaamisessa. Tukihenkilöiden 
ja tuettavien välisiä puheluita oli 82, tekstiviestejä 62 ja 
tapaamisia 32. Vertaistukihenkilö oli tavattavissa myös 
Taysin osasto 10 A:lla 11 kertaa.

Lisäksi vertaistukihenkilöt pitivät puheenvuoroja sai-
rauskohtaisissa tietopäivissä ja osallistuivat sairastunei-
den kuntoutuskursseille. Taysin järjestämissä ensitieto-
tilaisuuksissa vertaistukihenkilö oli mukana 11 kertaa 
vuoden aikana. Heitä haastateltiin myös eri tiedotusvä-
lineissä.

Vertaistukiryhmät   

Toimintavuoden aikana toimi 12 eri ver-
taistukiryhmää, joista kuusi Tampereel-
la ja muut Kangasalla, Nokialla, Ruove-
dellä, Sastamalassa, Valkeakoskella ja 
Virroilla. Suurin osa ryhmistä oli suun-
nattu syöpään sairastuneille ja uutena 
ryhmänä käynnistettiin nuorten aikuis-
ten ryhmä. Lisäksi kevätkaudella ko-
koontui yksi läheisten ryhmä.

Vertaistukiryhmien sisällöt olivat kes-
kustelupainotteisia. Osassa ryhmistä 
oli myös asiantuntija-alustuksia ja virkistyksellistä oh-
jelmaa. Toimintavuoden aikana vertaistukiryhmiin osal-
listuttiin yhteensä noin 1600 kertaa. Lisäksi yhdistyksen 
tiloja käyttivät itsenäisesti kokoontuvat vertaistuelliset 
ryhmät.  

4.1.5 Virkistys 

Maaliskuussa oli jalkahoidon sisältävä hemmottelupäi-
vä hyvinvointialan koulussa. Hemmottelusta oli nautti-
massa 11 naista.

Toukokuussa järjestettiin luontoretki Birgitan polulle 
Lempäälään. Retkellä oli mukana kaksi Syöpäyhdistyk-

sen hoitajaa, vertaistukihenkilö ja vapaaehtoistoimija 
Osuuspankista. Retkelle osallistui 12 syöpään sairastu-
nutta.

Virkistyspäivistä saatu palaute on positiivista ja niitä toi-
vottaisiin olevan enemmän. Ne antavat mahdollisuuden 
irrottautua hetkeksi arjesta.

Tampereen kylpylän kaikki neljä, syövän sairastaneille 
yhdistyksen jäsenille tarkoitettua lomaviikkoa, olivat va-
rattuja.

4.1.6 Yhteistyö ammattilaisten 
kanssa

Yhteistyö syöpäpotilaita hoitavien am-
mattilaisten kanssa lisääntyi ja tiivistyi. 
Yhdistyksen sairaanhoitaja osallistui 
toimintavuoden aikana 11 kertaa Tay-
sissa järjestettyyn ensitietotilaisuuteen 
syöpään sairastuneille ja heidän lähei-
silleen. Näissä tilaisuuksissa osallistu-
jia oli vuoden aikana yhteensä 282. En-
nen ensitietotilaisuuksia Pirkanmaan 
Syöpäyhdistyksen hoitaja oli tavattavis-

sa Radiuksen aulassa. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyötä teh-
tiin mm. osallistumalla potilas- ja vammaisjärjestöil-
le suunnattuun yhteistyötilaisuuteen ja Järjestöt Taysin 
yhteistyökumppaneina -kehittämishankkeeseen. Hatan-
pään sairaalan kanssa yhteistyötä tehtiin mm. esittele-
mällä yhdistyksen toimintaa sairaalan rintakirurgeille ja 
rintasyöpähoitajille ja sopimalla yhteistyön aloittamises-
ta osana rintasyöpäpotilaan hoitoketjua. Lisäksi toimin-
nasta käytiin kertomassa Tipotien terveysaseman terve-
ydenhoitajille ja Taysin urologian poliklinikan hoitajille. 

Toimintavuoden lopussa toiminta-alueen sairaaloiden ja 
terveyskeskusten syöpäpotilaita hoitavista yksiköistä yh-

” Aktiivisen 
tiedottamisen 

kautta tavoitettiin 
hyvin nuoria 

aikuisia.
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luentoja ja laajempi, kaksipäiväinen koulutus järjeste-
tään joka toinen vuosi. Kuluneena vuonna toukokuus-
sa järjestettiin syöpäjärjestöjen hoitajille ja yhteyshoi-
tajille suunnattu 
kaksipäiväinen luo-
mikoulutus, jossa 
oli luento-osuuk-
sien lisäksi käytän-
nön harjoittelua yh-
dessä Pirkanmaan 
Syöpäyhdistyksen 
neuvontahoitajien 
kanssa. Tähän kou-
lutukseen osallistui 
kaksi syöpäjärjestö-
jen hoitajaa ja kol-
me yhteyshoitajaa. 
He myös suorittivat hyväksyttävästi luomitentin, samoin 
kaksi muuta neuvontahoitajaa.    

4.2.2 Periytyvyysneuvonta  

Periytyvyysneuvonnassa arvioidaan perinnöllistä syö-
päalttiutta. Neuvonnan tavoitteena on hälventää mah-
dollisesta sairastumisriskistä aiheutuvaa huolta ja antaa 
tietoa perinnöllisestä syöpäalttiudesta ja muista syöpää 
aiheuttavista tekijöistä.  Suomen Syöpäyhdistys (SSY) 
järjestää neuvontahoitajille säännöllisesti periytyvyys-
koulutusta ammatillisen osaamisen takaamiseksi. Ku-
luneena vuonna järjestettyyn syksyiseen koulutukseen 
osallistui kaksi neuvontahoitajaa ylilääkärin lisäksi.  

Toimintavuoden aikana periytyvyysneuvonnassa kävi 
28 henkilöä, joista syöpälääkärin tai perinnöllisyyslääkä-
rin vastaanotolla lääkäriasemalla kävi 23 henkilöä. Suu-
rin osa potilaista tuli hoitajan vastaanoton kautta, missä 
piirrettiin sukupuu ja tehtiin alustava riskiarvio. Kaik-
kiaan käyntejä hoitajilla ja/tai lääkäreillä oli 44. Neljän-
toista potilaan osalta katsottiin jatkotutkimukset perin-
nöllisyyspoliklinikalla aiheellisiksi.

teyshenkilöitä oli 45. Heille järjestettiin helmikuussa tie-
toiltapäivä, jossa oli mahdollisuus tutustua syöpäyhdis-
tyksen tiloihin ja toimintaan. Tähän iltapäivään osallistui 
9 yhteyshenkilöä.

4.2 Syöpäriskin pienentämiseen 
tähtäävä terveyden edistäminen 
Strateginen tavoite: Vähennetään syöpäriskiä ja ediste-
tään syövän varhaista toteamista. Autetaan kansalaisia 
tekemään terveyttä edistäviä valintoja ravitsemukseen 
ja painonhallintaan, liikuntaan, päihteiden käyttöön,  
aurinkokäyttäytymiseen ja seksuaaliterveyteen liittyen.

4.2.1 Luomitarkastukset

Luomihuolitoimintaa toteutetaan yhdistyksen poliklini-
kalla ja lähikuntien terveysasemilla. Luomia voi käydä 
tarkastuttamassa neuvontahoitajalla normaalin ajanva-
rauksen puitteissa, ja lisäksi järjestetään luomihuolikam-
panjoita Tampereella ja kysynnän mukaan eri puolilla 
Pirkanmaata.    

Kysyntä on suurta ja kasvaa jatkuvasti. Kuluvana vuon-
na luomitarkastuksissa neuvontahoitajilla kävi yhteensä 
2846 potilasta sisältäen luomitarkastukset lähikunnissa 
ja kampanjat Tampereella. Kasvua edellisvuoteen näh-
den oli 5 %. Luomihuolikampanjoita järjestettiin yhdis-
tyksen poliklinikalla Tampereella kahdesti, toukokuussa 
nelipäiväisenä ja syyskuussa yhtenä päivänä. Viime vuo-
sien tapaan huomioitiin yli 50-vuotiaat miehet riskiryh-
mänä ja yksi kampanjapäivä keväällä suunnattiin heille. 
Luomihuolipäiviin osallistui yhteensä 297 henkilöä, jois-
ta miehiä oli kolmannes. 

Yhdistys vastaa ylilääkärin johdolla syöpäjärjestöjen luo-
mitarkastuskoulutuksesta. Vuosittain toukokuisen kam-
panjan yhteydessä pidetään dermatologis-onkologisia 

4.2.3 Liikuntatoiminta 

Oma liikuntatila mahdollistaa monipuolisen liikuntatoi-
minnan. Liikuntaneuvoja auttaa henkilökohtaisten lii-
kuntasuositusten tekemisessä kunkin sairastuneen yksi-
lölliset tarpeet huomioiden.

Kurssit järjestettiin pääsääntöisesti omassa liikunta-
tilassa, Onkosportissa. Naisten kuntopiiriin osallistui 
kaikkiaan 14 henkilöä. Lisäksi toteutettiin kaksi lymfa-
ryhmää, joihin osallistui 20 henkilöä. Joogaryhmään ja 
syksyn Terapeuttinen tanssi -kurssille osallistui 11 hen-
kilöä. Kevään tanssikurssi ja miesten 
treeniryhmä peruuntuivat vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. Allasvoi-
misteluun Viola-kodin tiloissa Tampe-
reella osallistui keväällä 17 ja syksyllä 
20 henkilöä. 

Yhteensä käyntikertoja kaikissa lii-
kuntaryhmissä oli 1158. Kasvua edel-
lisvuoteen oli 34 %. Lisäksi liikun-
tasalissa sai harrastaa omaehtoista 
liikuntaa yleisellä kuntosalivuorolla.

Koko viime vuoden oli mahdollista 
saada myös henkilökohtaista liikun-
taneuvontaa Pirkanmaan Syöpäyh-
distyksen palkkaamalta fysioterapeu-
tilta. Hänen vastaanotollaan kävi 47 
henkilöä. 

Erilaisten liikuntamuotojen tarjoaminen koettiin hyväk-
si, sillä ne auttavat jaksamaan arjessa ja ehkäisemään 
sairauksien ilmaantuvuutta, pahenemista ja uusimista.

4.2.4 Terveyttä edistävät kurssit 

Kaikille avoimia terveyttä edistäviä Askel kohti keveäm-
pää elämää -kursseja järjestettiin kaksi.  Näille kursseille 

osallistui yhteensä 20 henkilöä. Näiden kurssien toteu-
tumisessa iso panos oli Tampereen kaupungin tervey-
denhoitajilla, jotka ohjasivat kursseille omia asiakkai-
taan. Kurssin tavoitteena oli pyrkiä painonhallintaan 
korjaamalla elintapoja terveellisempään suuntaan. 

Yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo 
Arttelin kanssa järjestettiin kaikille avoimet 28 päivää il-
man -kurssit. Näiden kurssien tavoitteena oli antaa tu-
kea niille, jotka haluavat lopettaa tupakoinnin. Kursseilla 
oli kaikkiaan 14 osallistujaa.

4.2.5 Yleisöluennot 

Kaikille avoimilla asiantuntijoiden pitämillä luennoilla 
on tarkoitus antaa ajankohtaista tietoa syöpätaudeista 
ja niihin läheisesti liittyvistä asioista. 

Yleisöluentoja oli kaikkiaan viisi: Rintasyöpäpotilaan 
vaihdevuosioireiden hoito, Rinnan korjausleikkaukset, 
Imusolmukesyövät ja niiden hoito, Miten syöpäriskiin 
voi vaikuttaa ja Ikääntyvän miehen terveys. Luentoja oli 

” Yhdistys vastaa 
ylilääkärin johdolla 

syöpäjärjestöjen 
luomitarkastus- 
koulutuksesta. 
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kuuntelemassa yhteensä 159 henkilöä.  Luentoja oli yk-
si enemmän kuin viime vuonna ja osallistujia 132 enem-
män. Osallistujien määrän kasvun selittää lisääntynyt 
markkinointi.

4.2.6 Muut tilaisuudet ja yhteistyö 

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toimintaa esiteltiin mm. 
Hatanpään sairaalan yhdistysmessuilla, Roosa nauhaan 
liittyen Pink Ladies -tapahtumassa, Taysissa ja Lindexillä. 
Lisäksi yhdistyksen hoitaja esitteli toimintaa Senioritalo 
Keinupuistossa ja Kaukaharjussa.

Yhdistyksen toimintamuotoja esiteltiin 10 eri opiskeli-
jaryhmälle opintokäynneillä. Opintokäynneille osallistui 
225 sairaanhoitaja-, röntgenhoitaja- ja lähihoitajaopis-
kelijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Tredusta. 
Kosmetologien koulutuskeskus Lumovassa pidettiin Au-
rinko ja terveys -luento ja asiaan liittyviä tietoiskuja. Ta-
pahtumaan osallistui 20 henkilöä. 

Yhdistyksen hoitaja oli Ylöjärven kauppakeskus Elon ter-
veyskioskilla Maailman Syöpäpäivänä kertomassa toi-
minnasta ja antamassa tietoa syöpään liittyvissä asiois-
sa. Hoitajaa kävi tapaamassa 10 henkilöä. 

Yhdistyksen suunnittelija ja sairaanhoitaja olivat kevääl-
lä mukana Hämeenkyrössä yhteiskoulun oppilaille suun-
natussa terveyspäivässä ”Haloo - voi hyvin”. Tapahtu-
massa ajatuksena oli eri toimijoiden pisteillä innostaa 
nuoria ajattelemaan omaa hyvinvointiaan, ja miten sii-
hen päästään. 

Tampereen teknillisellä yliopistolla järjestettiin syksyllä 
syöpäaiheinen tempaus, jossa yhdistyksen ylilääkäri pi-
ti luennon ja kaksi yhdistyksen työntekijää esitteli yhdis-
tyksen toimintaa ja kertoi mm. rinta- ja kivessyöpään liit-
tyvistä asioista.

Elokuussa yhdistyksen hoitaja oli mukana Tampereen 

kaupungin organisoimassa, työikäisille työttömille suun-
natussa terveys- ja hyvinvointitapahtumassa. Tapahtu-
massa työttömien oli mahdollisuus saada tietoa oman 
terveyden hoitamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
Yhdistyksen pisteellä kävi noin 80 asiasta kiinnostunut-
ta.

4.3 Tieteellinen 
tutkimus
Strateginen tavoite: Tuotetaan syöpään 
liittyvää tietoa toteuttamalla omaa tutki-
musta, tekemällä yhteistyötä tutkijoiden 
kanssa ja rahoittamalla tutkimusta.

4.3.1 Oma tutkimustoiminta
• Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä to-

teutettavien luomitarkastusten tu-
loksellisuus (”LUTU”)

• Melanoomapotilaiden kuntoutumi-
sen tukeminen melanoomapaja-lyhytkurssin avulla 
(”Melanoomapaja”)

• Liikkumattomuuden vähentäminen rintasyöpäseu-
lontaan osallistuvilla (”Linnea”)

• Rintasyövän ehkäisy hormonihoidolla   
(International Breast Cancer Intervention Study, 
IBIS-II)

LUTU

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä toteutettavien luomi-
tarkastusten tuloksellisuus -tutkimus käynnistyi joulu-
kuussa. Tutkimusryhmään kuuluvat yhdistyksen ylilääkä-
rin ja osastonhoitajan lisäksi ihotautien ja syöpätautien 
erikoislääkäri sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) erikoistutkija. Tutkimuksessa luomitarkastuksiin 
hakeutuville potilaille tekee sekä neuvontahoitaja että 
ihotautien erikoislääkäri ihomuutosten tarkastuksen sa-
malla käynnillä. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka luo-
tettavasti neuvontahoitaja osaa seuloa lääkärin arvio-
ta vaativat ihomuutokset ja kuinka paljon ja minkälaisia 
ihosyöpiä diagnosoidaan. Selvitetään myös sitä, ovatko 
luomitarkastuksiin hakeutuvat henkilöt niitä, joilla on 

suuri ihosyöpäriski. Tavoitteena on saada 300 potilasta 
mukaan.

Melanoomapaja

Edellisvuonna käynnistettyä Melanoomapaja-tutkimus-
ta jatkettiin ylilääkärin johdolla.  Tutkimusryhmään kuu-
luu mm. Taysin ja Hatanpään sairaalan erikoislääkäreitä 
sekä THL:n erikoistutkija. Tutkimukseen otetaan potilai-
ta, joilta on leikattu hyväennusteinen ihomelanooma ja 
heistä muodostetaan vertaistukiryhmiä. Tutkimukseen 
on tullut mukaan 16 potilasta ja potilaiden rekrytointi 
jatkuu.

Linnea

Ylilääkäri on mukana Linnea-tutkimuksen tutkimusryh-
mässä, joka koostuu Tays Syöpäkeskuksen, Hatanpään 
sairaalan rintaklinikan ja UKK-instituutin tutkijoista. Lin-
nea-tutkimuksessa selvitetään liikuntatottumuksien vai-
kutuksia rintasyöpäseulontaan osallistuvilla naisilla. Tut-
kimukseen on otettu mukaan 866 naista. Yhdistyksen 
lääkäriaseman laboratoriossa otettiin tutkimushenkilöil-
tä toimintavuonna 283 yksivuotisseurantanäytettä.

Toiminta Pirkanmaalla 

2017

Yhdistyksen toimialueella on

22 kuntaa

505 000  asukasta

Tampereen ulkopuolella toimimme

12 eri kunnassa, joissa oli muun muassa

278 kuntavastaanottokäyntiä

57 vertaistukiryhmä kokoontumista
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IBIS-II

Yhdistys on ollut mukana vaihdevuosi-iän ohittaneille 
naisille suunnatussa kansainvälissä rintasyövän ehkäisyä 
selvittävässä lääketutkimuksessa IBIS-II vuodesta 2003 
lähtien. Toimintavuoden lopussa puhelinseurannassa 
oli 91 naista. Tutkimuksen kansainvälinen johtoryhmä il-
moitti kesällä 2017 päätyneensä lopettamaan joidenkin 
maiden osalta (myös Suomen) tämän pitkään jatkuneen 
laajan tutkimuksen mm. resursointivajeen vuoksi. Näin 
ollen tutkimus yhdistyksessä päättyy.

4.3.2 Muu lääketieteellinen toiminta ja yh-
teistyö 

Syöpäsäätiön järjestämän symposiumin aiheena Espoon 
Korpilammella oli kuluvana vuonna melanooma. Ylilää-
käri osallistui järjestelytoimikuntaan, toimi puheenjoh-
tajana ja laati yhteistyönä julkaisun melanooman seu-
rannasta Duodecim-lehteen (Vuoristo M-S, Mäkelä S, 
Nores M, Bouchard L, Koulu L. Miten ja missä ihome-
lanoomapotilasta seurataan?  Duodecim 2017;133:41-
47).

Ylilääkäri valittiin ECL:n (European Cancer League) edus-
tajaksi melanooman laadukkaan hoidon edellytyksiä 
pohtivaan eurooppalaiseen ECCO:n (European CanCer 
Organisation) alaiseen työryhmään.  

Ylilääkäri piti luentoja melanoomasta, rintasyövästä, lii-
kunnasta, painonhallinnasta ja syöpien riskitekijöistä 
omissa tilaisuuksissa sekä vierailevana luennoitsijana. 
Ylilääkäri osallistui myös syöpäjärjestöjen edustajana 
lehdistötilaisuuteen koskien auringolta suojautumista ja 
melanoomaa sekä vastasi vuoden aikana useisiin lehdis-
tön haastatteluihin.  

Marraskuussa kokoontui ylilääkärin koolle kutsumana 
Taysin erikoislääkäreistä koostuva työryhmä, ja suuren 
perinnöllisen rintasyöpäalttiuden omaavien naisten seu-
rannan ohjeistus muokattiin ajantasaiseksi.   

5. Myytävät palvelut
Strateginen tavoite: Palvelutoiminnan tavoite 
on tuottaa tuloja yleishyödylliseen toimintaan 
toteuttamalla toiminta-ajatusta ja täydentämällä 
julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Tärkein toi-
mintamuoto on yhdistyksen lääkäriasema, jossa 
ammatinharjoittajat pitävät vastaanottoja.

5.1 Lääkäriasema 
Yhdistyksellä on yksityinen lääkäriasema, jossa on saata-
villa lääkärien vastaanottopalveluita syöpätautien alalla  
ja muilla erikoisaloilla. Poliklinikalla on myös lymfatera-
peuttien vastaanottoja. Tavoitteena on volyymin kasvat-
taminen ja kannattavuuden parantaminen. 

Lääkäriasemalla oli toimintavuonna tarjolla lääkäreiden 
polikliinisia vastaanottopalveluja syöpätautien, gyneko-
logian, ihotautien, kirurgian, urologian, plastiikkakirurgi-
an sekä perinnöllisyyslääketieteen erikoisaloilla. Toimin-
tavuoden mittaan vastaanottoa piti 14 erikoislääkäriä, 
ja vuoden lopussa heitä oli 12. Lääkäreiden vaihtuvuus 
oli vähäistä: yksi gynekologi vaihtui ja lisäksi urologi luo-
pui vastaanotostaan vähäisen kysynnän vuoksi. Vastaan-
ottokäyntejä lääkäreillä oli yhteensä 2472.  Käyntimää-
rä oli hieman edellisvuotta pienempi, näin ollen useana 
vuonna jatkunut kasvu taittui. Toimenpiteitä tehtiin 805. 
Eniten potilaita kävi gynekologien ja ihotautilääkäreiden 
vastaanotoilla.  

Vastaanottoa pitivät myös fysioterapeutti ja lymfatera-
peutti; heillä oli yhteensä 1098 hoitokäyntiä, mikä vas-
tasi edellisvuotta. Myös psykoterapeuttiset palvelut 
käynnistettiin uudelleen, nyt ensimmäistä kertaa osin 
yhdistyksen tukemana toimintana. 

Sairaanhoidollisissa toimenpiteissä hoitajilla kävi kaik-
kiaan 506 potilasta. Niistä 161 oli injektioita ja 296 om-
peleiden poistoja. Rintasyöpäleikkauksen jälkeises-
sä dreenin eli laskuputken poistossa kävi 49 potilasta. 
Dreenin poistoon liittyy usein myös keskustelua sairau-

desta, siitä toipumisesta ja niistä keinoista, joilla yhdis-
tys voi tukea sairastunutta ja hänen läheisiään. 

5.2 Suuren perinnöllisen 
rintasyöpäalttiuden omaavien 
naisten tehostettu seuranta
Rintasyöpään ja munasarja- tai munanjohdinsyöpään 
sairastuu vajaa 600 naista vuosittain Pirkanmaalla. Pie-
nellä osalla potilaista on taustalla perinnöllinen alttius. 
Jos henkilön oma tai suvun sairaushistoria ja/tai geeni-
testaustulos viittaavat perinnöllisen rinta- tai munasar-
jasyöpäalttiuteen, näitä henkilöitä ja heidän lähisukulai-
siaan seurataan tehostetusti. Pirkanmaan alueella nämä 

pääosin terveet henkilöt otetaan seurantaan Syöpä-
yhdistyksen lääkäriasemalle lähetteen perusteella, jo-
ka yleensä laaditaan Taysin perinnöllisyyspoliklinikalta. 
Kunnilta pyydetään maksusitoumus seurantaa varten.

Toimintavuoden lopussa seurantaohjelman piirissä oli 
kaikkiaan 107 naista, joista puo-
let oli tamperelaisia ja loput 16:sta 
muusta kunnasta. Määrä lähes kak-
sinkertaistui edellisvuoteen näh-
den. 

5.3 
Laboratoriotoiminta
Poliklinikan laboratoriossa otettiin 
lähinnä hematologian ja kliinisen 
kemian verinäytteitä. Gynekologisia 
irtosolunäytteitä (PAPA-näytteitä) 
otettiin kaikkiaan 311 ja histologisia 
näytteitä pääasiassa ihomuutoksis-
ta 511.  PAPA-näytteiden määrä vä-
heni edelleen hieman edellisvuo-

desta, kun taas histologisten tutkimusten määrä kasvoi 
8 %. Laboratorionäytteet tutkittiin Yhtyneet Medix -la-
boratoriossa. 

Linnea-tutkimuksen tutkimusverinäytteitä otettiin 283 
potilaalta, ja ne lähetettiin tutkittaviksi Tampereen yli-
opistoon.   

5.4 Rintaproteesien välitys
Yhdistys toimii rintasyöpäpotilaiden rintaproteesien vä-
littäjänä. Osana laatutyöskentelyä jatketaan edellis-
vuonna aloitetun rintaproteesien välityksen prosessi-
kuvauksen tekemistä. Prosessikuvauksessa kartoitetaan 
potilaan hoitoon, kuntoutukseen ja psyykkiseen, fyysi-
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seen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät tarpeet. 

Potilaat hakeutuivat julkisen terveydenhuollon maksu-
sitoumuksella yhdistyksen poliklinikalle. Neuvontahoi-
tajat huolehtivat rintaproteesien sovituksesta ja niiden 
käyttöön liittyvästä neuvonnasta. Toimintavuonna pro-
teesin sai 725 naista, määrä on 6 % edellisvuotta pie-
nempi.

5.5 Muut palvelut
Muita myytäviä palveluita ovat esimerkiksi yrityksille 
tarjottavat maksulliset luomihuolipäivät. Toimintavuo-
den aikana kartoitetaan mahdollisuutta kehittää uusia 
myytäviä palveluita.

takauden ajankohtaisten päivämäärien lisäksi siinä ku-
vataan kattavasti koko yhdistyksen toimintaa. Palvelue-
site on luettavissa myös digitaalisena.

6.2 Verkkosivut
Vuonna 2016 käyttöön otettu uusi verkkosivusto mah-
dollisti sähköisten hakemus- ja ilmoittautumislomak-
keiden käyttöönoton vakiinnuttamisen toimintavuoden 
aikana. Sähköiset lomakkeet mahdollistavat kursseil-
le hakemisen, ryhmiin ja tilaisuuksiin ilmoittautumisen, 
vertaistukihenkilöpyyntöjen tekemisen sekä jäsenek-
si liittymisen ja jäsentietojen muutok-
sista ilmoittamisen. Verkkosivuilla oli 
keskimäärin 2803 kävijää kuukaudes-
sa ja koko toimintavuoden aikana verk-
kosivuilla oli yhteensä 33640 istuntoa 
eli asiointikertaa. Syyskaudella otet-
tiin uutena toimintona käyttöön verk-
kosivujen blogit, joiden aiheet koskivat 
Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumia 
ja nuorten aikuisten vertaistukitoimin-
taa. Syyskauden aikana julkaistiin yh-
teensä seitsemän blogitekstiä.

6.3 Sosiaalinen media  
Sosiaalisen median kanavista Facebook vakiintui toimin-
tavuoden aikana aktiiviseen käyttöön. Yhdistyksen toi-
minnasta tiedottaminen Facebook-sivun kautta kehit-
tyi vuoden aikana suunnitelmalliseksi ja säännölliseksi. 
Suurin osa verkkosivuille tulevista uusista kävijöistä tu-
lee Facebookin kautta. Facebook-sivun seuraajien luku-
määrä oli vuoden lopussa 626 henkilöä (edellisenä vuon-
na 450). Lisäksi yhdistykselle perustettiin Instagram- ja 
Twitter-tilit. Instagramin kautta tavoitetaan erityises-
ti nuoria aikuisia ja työikäisiä. Instagram-tilin seuraajien 
lukumäärä vuoden lopussa oli 133 henkilöä. Twitteris-

sä tavoitteena on saada näkyvyyttä yhdistykselle ja syö-
pään liittyville asioille sekä osallistua keskusteluun. Twit-
terissa oli 63 seuraajaa.

6.4 Uutiskirjeet
Kesän ja syksyn  aikana otettiin käyttöön sähköiset uutis-
kirjeet sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisille se-
kä ns. yleinen uutiskirje jäsenistölle ja muille toiminnasta 
kiinnostuneille. Uutiskirjeiden tavoitteena on tiedottaa 
nopeasti ja tehokkaasti isolle vastaanottajamäärälle yh-
distyksen toimintaan liittyvistä ajankohtaista asioista. 

Ammattilaisten uutiskirje markkinoi-
tiin alkuvaiheessa yhteistyössä olleil-
le ammattilaisille. Yleinen uutiskirje 
markkinoitiin pääasiassa jäsenistölle. 
Molemmat uutiskirjeet ovat tilattavis-
sa verkkosivujemme kautta. Ammatti-
laisten uutiskirjeitä lähetettiin kolme 
kertaa. Tilaajia vuoden viimeisellä kir-
jeellä oli 66 ammattilaista, joista kir-
jeen avasi 33 %. Yleinen uutiskirje lä-
hetettiin kaksi kertaa, tilaajia vuoden 
viimeisellä kirjeellä oli 362, joista kir-
jeen avasi 60 %. 

6.5 Puhelinpalvelu
Edellisvuonna käyttöön otettu Elisa Ring -mobiilivaih-
de mahdollisti toimintavuonna toimiston asiakaspalve-
lun kehittämisen ja saapuneiden puheluiden tilastoin-
nin. Vuoden 2017 aikana toimistoon tuli yhteensä 15150 
puhelua. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Luomi-
huoli-kampanjapäivä erottuvat puhelutilastossa selvinä 
piikkeinä: kampanjakuukausina toimistoon tulee keski-
määrin 2000 puhelua enemmän kuin tavallisesti. Kam-
panjakuukaudet pois lukien toimistoon tulee keskimää-
rin 945 puhelua kuukaudessa.

6. Viestintä ja 
markkinointi
Tehokas ja monikanavainen viestintä mahdollis-
taa sen, että sairastuneet ja läheiset löytävät tu-
kea. Sosiaalisen median ja erilaisten verkkoratkai-
sujen avulla puhuttelemme myös nuoria aikuisia, 
unohtamatta kuitenkaan perinteisiä viestintävä-
lineitä. Yhdistyksen myytäviä palveluita markki-
noidaan tehokkaasti.

Viestintää koordinoi suunnittelija. Toimintavuoden aika-
na erityistä huomiota kiinnitettiin yhdistyksen yhtenäi-
sen viestinnällisen ilmeen kehittämiseen ja tunnettuu-
den lisäämiseen säännöllisen ja aktiivisen tiedottamisen 
kautta. Viestinnällisiä tarkoituksia varten koottiin yhdis-
tykselle oma valokuvapankki ja vuoden aikana painopis-
te oli sähköisten viestintäkanavien käytön lisäämisessä, 
säännöllisen tiedottamisen vakiinnuttamisessa ja uusien 
kanavien käyttöönotossa tarpeen mukaan. 

Koko toimintavuoden ajan yhtenä viestinnän kärkenä 
oli syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen suunnattu 
henkilökohtainen tuki. Tarjoamalla yksi puhelinnume-
ro ja henkilökohtainen palvelu haluttiin helpottaa asiak-
kaille ja potilaille yhdistyksen laajassa palvelutarjonnas-
sa navigointia sekä madaltaa kynnystä ammattilaisille 
ohjata asiakkaat ja potilaat yhdistykseen. 

6.1 Palveluesite
Palveluesitteen sisältöä ja ulkoasua kehitettiin toimi-
vammaksi. Tämän mahdollisti se, että suunnittelija te-
kee yhdistyksen julkaisujen suunnittelun ja taittotyön. 
Palveluesite julkaistiin kaksi kertaa vuodessa ja toimin-

” Vuoden 
aikana painopiste 

oli sähköisten 
viestintäkanavien 

käytön 
lisäämisessä. 

Lääkäriasema 2017

 

Yhdistyksen lääkäriasemalla oli 

edustettuna 7 lääketieteen erikoisalaa:

 
syöpätaudit

gynekologia

ihotaudit

kirurgia

urologia

plastiikkakirurgia 

perinnöllisyyslääketiede
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6.6 Muuta
Sairaaloiden ammattilaisten toiveesta laadittiin poti-
laiden ohjaamista helpottavat esitekortit. Yhdistyksen 
ständi saatiin Tays Radiuksen aulaan, josta potilaat ja 
ammattilaiset voivat ottaa yhdistyksen palveluesittei-
tä ja muita ajankohtaisia tiedotteita. Lisäksi yhdistyksen 
esittelydiat pyörivät Hatanpään sairaalan näyttötauluis-
sa.

Sisäistä viestintää kehitettiin ottamal-
la käyttöön  Yammer-sovellus, erään-
lainen sisäinen sosiaalinen media, joka 
toimii selainversion lisäksi myös henki-
löstön puhelimissa. Yammer mahdol-
listaa helpon ja nopean tiedottamisen 
henkilöstölle, keskusteluihin osallistu-
misen olinpaikasta riippumatta ja eri-
laisten asiakirjojen muokkaamisen on-
line-tilassa yhdessä. 

7. Hallinto ja henkilöstö 
Strategiassa sitoudumme kehittämään osaamis-
ta ollaksemme vahva ja osaava järjestö muuttu-
vassa maailmassa. Tiivis yhteistyö niin Suomen 
Syöpäyhdistyksen, kuin sen jäsenjärjestöjen kans-

sa mahdollistaa toimintamme vai-
kuttavuuden.

7.1 Yhdistyksen 
kokoukset ja hallitus
Yhdistyksen hallinnosta vastaa ja toi-
mintaa valvoo yhdistyksen hallitus. Yh-
distyksen kevätkokous pidettiin 6.4. ja 
syyskokous 14.12. Yhdistyksen hallituk-
seen kuuluu puheenjohtaja mukaan 
lukien yhdeksän jäsentä ja varajäsen-

tä. Erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä ja varajä-
sentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjoh-
tajan kalenterivuodeksi kerrallaan.  Puheenjohtajana 
toimi Hannu Routamaa, joka valittiin syyskokouksessa 
puheenjohtajaksi myös seuraavaksi kolmivuotiskaudek-
si. Varapuheenjohtajana toimi Pirkko Ollikainen. Muut 
hallituksen jäsenet on lueteltu liitteessä 1.

Hallitus piti toimintavuoden aikana seitsemän kokous-
ta. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai palkki-
oita. Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Anne 
Lindfors. Rahastonhoitajana toimi talouspäällikkö Mar-
jut Anttonen. Hallituksen kokouksiin osallistui myös yli-
lääkäri Meri-Sisko Vuoristo.

7.2 Laatutyö, säännöt ja 
ohjeistukset
Vuosi 2017 oli ensimmäinen uuden strategian toimeen-
panon vuosi. Strategiaa jalkautettiin laatutyön avulla. 
Laatutyössä käydään läpi koko yhdistyksen  toiminta, 
niin yleishyödyllinen toiminta kuin myytävät palvelutkin. 
Toiminnalle määritellään tavoitteet ja mittarit. Samassa 
yhteydessä käydään läpi kaikki ohjesäännöt ja toiminta-
ohjeet ja kootaan ne samaan kokonaisuuteen. Työ on re-
sursseja vaativaa ja pitkäjänteistä. 

Yhdistyksen toiminnan järjestämistä varten on työjär-
jestys ja talouden hoitamista varten taloussääntö. Nä-
mä säännöt, samoin kun yhdistyksen säännöt päivite-
tään vuonna 2018. Tietoturvasta on myös ohjesääntö. 

7.3 Henkilöstö
Yhdistyksen tärkein resurssi on 
motivoitunut ja osaava henki-
löstö. 

Yhdistyksessä oli keskimäärin 
12 kokoaikaista työntekijää. 
Osa-aikaiset mukaan lukien yh-
distyksessä työskenteli vuoden 
aikana yhteensä 18 henkilöä.

Johtoryhmään kuuluivat toi-
minnanjohtaja, ylilääkäri, ta-
louspäällikkö ja osastonhoitaja. 
Johtoryhmä suunnitteli, arvi-
oi ja koordinoi yhdistyksen toi-
mintaa toiminnanjohtajan joh-
dolla. 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana oli 
dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Me-

ri-Sisko Vuoristo. Potilasasiamiehenä toimi alkuvuodesta 
toiminnanjohtaja Anne Lindfors, 1.7. alkaen suunnitte-
lija Kaisa Ronkainen. Tietosuojavastaavana oli osaston-
hoitaja Katriina Piironen. Yhdistyksen työsuojelupäällik-
könä oli talouspäällikkö Marjut Anttonen. Henkilökunta 
oli valinnut keskuudestaan työsuojeluvaltuutetuksi Mar-
jo Virkin. Työnantajana yhdistys on järjestäytynyt Hyvin-
vointialan Liittoon. 

Henkilökunta osallistui koulutukseen koulutussuunnitel-
man mukaisesti. Koulutuksissa käsiteltiin mm. tervey-
den edistämistä, EU:n tietosuoja-asetusta ja syöpätau-
tien perinnöllisyysneuvontaa. Toiminnanjohtaja jatkoi 
opiskelua Tampereen yliopiston ja Tampereen teknilli-
sen yliopiston järjestämässä Sosiaali- ja terveysjohtami-
sen Executive MBA -koulutusohjelmassa.

Henkilökunnan työterveyshuolto oli järjestetty Finla 

Työterveydessä. Työntekijöiden terveydentilaa ja työssä 
selviytymistä seurattiin yhteistyössä työterveyshuollon 
kanssa. Työntekijöiden hyvinvointiin panostettiin muun 

” Vuosi 2017 
oli ensimmäinen 
uuden strategian 
toimeenpanon 

vuosi.

Viestintä 2017

 

33640 istuntoa verkkosivuilla

Keskimäärin 2168 henkilöä vieraili 

verkkosivuilla kuukaudessa

428 henkilöä tilasi yhdistyksen 

uutiskirjeitä

819 seuraajaa somekanavissa
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8. Talous 
Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, pal-
veluiden myynnistä, varainhankinnasta ja sijoi-
tustoiminnasta. Yhdistyksen toiminta rakentuu 
merkittävältä osin varainhankinnan ja sijoitus-
toiminnan tuottojen varaan. 

8.1 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.

8.2 Varsinainen toiminta
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan päätoimialat ovat po-
liklinikka, neuvonta-asema sekä hallinto sisältäen myös 
järjestötoiminnan. Omaa tieteellistä tutkimusta ja tutki-
mukseen myönnettyjä apurahoja seurataan omana toi-
minnanalanaan.  

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 467 705 euroa. Tuo-
tot supistuivat 26 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tä-
mä johtui siitä, että vertailuvuoden luvuissa on päätty-
neen seulontatoiminnan tuottoja noin 210 000 euroa.  
Seulontatoiminnan loppuminen laski vastaavasti myös 
kuluja. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 1 509 602 eu-
roa, ollen 21 % pienemmät edelliseen vuoteen verrat-
tuna.  Raha-automaattiyhdistyksen tukea yhdistys sai 
Suomen Syöpäyhdistykselle myönnetystä kuntoutus-
avustuksesta 14 063 euroa kuntoutuskurssien järjestä-
miseen. 

8.3 Varainhankinta 
Yhdistyksen varainhankinnan nettotuotto oli 969 440 
euroa, sen ollessa edellisenä vuonna 586 693 euroa. Va-
rainhankinta koostui jäsenmaksuista, lahjoituksista, ke-
räystuotoista sekä testamenttituotoista. Ero edelliseen 
vuoteen johtuu erityisesti suuremmista testamenttituo-
toista. Myös yksityishenkilöiltä saatiin aiempia vuosia 
enemmän lahjoituksia.

Testamenttilahjoituksia saatiin Impi Hännisen, Tyyne 
Saarisen, Eetu Simulan, Eila Lehtosen ja Axel ja Ulla Lin-
debäckin jälkeen. Leo Juurakon muistoa kunnioitettiin 
yhdistykselle osoitetuilla muistorahoilla. 

Ossi Karhusen merkkipäivää muistettiin lahjoituksel-
la yhdistykselle. Tämän lisäksi yksityishenkilöiltä saatiin 
myös muita lahjoituksia. 

Syöpäsäätiön lahjoitus oli kohdennettu syöpätauteihin 
liittyvään neuvontaan. 

Keräystuotot koostuivat jäsenten maksamista tukimak-
suista ja nettikeräyksestä.

Yhdistys sai lahjoituksia myös yhteisöiltä seuraavasti: 

• Pirkanmaan Kansanterveys ry (80 000 €)

• Paavo Sirénin testamenttisäätiö (10 000 €)

• Syöpäsäätiö (40 000 €)

• Tampereen Seudun Hautauspalvelut Oy (1 100 €)

• Gramex-korvaus (840 €)

muassa tukemalla kulttuuri- ja liikuntaseteleiden hank-
kimista. Käytössä oli myös lounassetelit.

7.4 Toimitilat
Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Tampereella osoittees-
sa Hämeenkatu 5 A, 7. ja 8. kerroksessa. Lisäksi yhdis-
tyksellä on kokous- ja juhlatila Koskenparras osoitteessa 
Pellavatehtaankatu 12.

Yhdistyksen omistamassa toimitilakiinteistössä alkoi 
syyskuussa laaja putkistoremontti. Remontti ei toimin-
tavuonna vielä juurikaan vaikuttanut yhdistyksen toi-
mintaan muutoin kuin suunnittelutyön ja remontin al-
kamiseen varautumisen osalta sekä putkistoremontin 
yhteydessä toteutettavan oman remontin suunnittelun 
muodossa. Oman remontin suunnittelu sitoi työnteki-
järesursseja ja aiheutti kuluja, mutta toimitilojen ajan-
mukaistaminen ja muokkaaminen vastaamaan parem-
min nykyisiä käyttötapoja nähtiin tarpeelliseksi. Hallitus 
päätti oman remontin ensimmäisen vaiheen (seitse-
männen kerroksen keittiö- ja ruokailutila) toteuttami-
sesta ja toisen vaiheen (aula ja kahdeksas kerros) suun-
nittelu jatkui vuoden 2018 puolelle. 

7.5 Yhteistyö Syöpäjärjestöissä 
Yhdistyksen edustajana SSY:n valtuuskunnassa oli Pirkko 
Ollikainen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli 
Harri Merta. Yhdistyksen edustajana järjestövaliokun-
nassa oli Hannu Routamaa. 

Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteerin Sakari Karja-
laisen johdolla pidettiin säännöllisesti syöpäjärjestö-
jen toiminnanjohtajien kokouksia, joissa sovitettiin yh-
teen syöpäjärjestöjen toimintaa yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja hyödynnettiin eri jäsenjärjestöjen 
osaamista. Pääpaino oli Syöpäjärjestöjen yhteisen ke-

hittämissuunnitelman toteuttamisen seurannassa. Toi-
minnanjohtaja Anne Lindfors oli jäsenenä vapaaehtois-
toiminnan kehittämistyöryhmässä ja talouspäällikkö 
Marjut Anttonen Syöpäjärjestöjen taloutta ja hallintoa 
kehittävässä työryhmässä. Myös muihin yhteisiin työ-
ryhmiin osallistuttiin. Vuoden aikana yhteistyö eri syö-
päjärjestöjen kanssa tiivistyi.

Syöpäjärjestöt

 
Suomen Syöpäyhdistys 

• Syöpäsäätiö

• Syöpärekisteri

12 alueellista syöpäyhdistystä

6 valtakunnallista potilasjärjestöä

130 000  jäsentä
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8.4 Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
Yhdistyksen sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot koos-
tuvat osinko- ja korkotuotoista, vuokratuotoista ja sijoi-
tusomaisuuden myyntituotoista. Sijoitus- ja rahoitustoi-
minnan nettotuotto oli 491 516 euroa edellisen vuoden 
nettotuoton ollessa noin 332 040 euroa. Yhdistyksen si-
joitussalkun hoitajana toimi Evli Pankki Oyj.

Sijoitusten arvonalennuksia- ja palautuksia kirjattiin tu-
loslaskelmaan tuotoksi 557 euroa. Vuokratuottoihin liit-

tyviä osakehuoneistojen vastike- ja ylläpitokuluja oli 87 
477 euroa. Toimintavuonna ei myyty metsää.  

Toimintavuonna ei tehty merkittäviä investointeja.

8.5 Tilikauden tulos
Tilikauden tulos oli 424 059,06 euroa ylijäämäinen. Edel-
lisenä vuonna tulos oli 114 372 euroa alijäämäinen. Var-
sinaisen toiminnan kulujäämä oli 1 041 897 euroa, mikä 
oli 246 207 euroa vähemmän verrattuna vuoteen 2016. 
Varsinaisen toiminnan kuluista on katettu Pirkanmaan 
Syöpärahastosta  5000 euroa Linnea-tutkimuksen työ-
voimakuluihin. Testamenttilahjoituksia saatiin  396 937 
euroa, summan ollessa edellisenä vuonna 43 619 euroa. 
Tämä selittää osaltaan eron edellisen vuoden tulokseen. 
Tilikauden tulokseen vaikuttaa myös se, että kuluja on 
pystytty vähentämän prosesseja kehittämällä. Tilikau-
den aikana myös  vastaanottotoiminnan tuotot ovat kas-
vaneet. 

Taseen loppusumma oli 6 849 339 euroa. Edellisen vuo-
den taseen loppusumma oli 6 458 414 euroa.

Tulevaisuus 

montti hankaloittaa toimintaa vuonna 2018. Toiminto-
ja joudutaan rajaamaan erityisesti kevätkaudella.  Put-
kistoremontin yhteydessä toteutettavat omat remontit 
aiheuttavat kustannuksia ja vievät työntekijäresursseja 

suunnittelu- ja valvontatyön muo-
dossa. Ne mahdollistavat kuiten-
kin jatkossa tilojen paremman käyt-
töasteen, myös ylimääräisten tilojen 
ulosvuokrauksen. 

Omat haasteensa aiheuttaa kokous- 
ja juhlatila Koskenpartaalla kevään 
aikana toteutettava piharemontti, 
joka estää tilan käytön joksikin aikaa. 
Myös raitiotietyömaa laajenee Hä-
meenkadulle hankaloittaen mahdol-
lisesti pääsyä yhdistyksen tiloihin. 

Yhdistyksen toiminta rakentuu mer-
kittävältä osin varainhankinnan ja si-
joitustoiminnan tuottojen varaan. 

Testamenttituottojen määrä voi vaihdella vuosittain pal-
jon, joten on tärkeää, että yhdistyksellä on vahva tase. 

Tulevaisuuden näkymät ovat valoisat. Yhdistyksen toi-
minnalle ja asiantuntemukselle on kysyntää ja tehostu-
neen viestinnän ja yhteistyön avulla yhä useampi syö-
pään sairastunut ja läheinen löytää palvelumme.

Sisäinen kehittämistyö on vaatinut paljon resursseja, 
mutta se on ollut hyödyllistä ja mahdollistanut strategi-
an jalkauttamisen. Tämä kehittämistyö jatkuu laatutyön 
ja keskeisten sääntöjen ja ohjeistusten päivittämisen 
muodossa myös vuonna 2018. Laa-
tutyö on tämän jälkeenkin prosessi-
maista jatkuvaa päivittämistä. 

EU:n tietoturva-asetuksen asetta-
miin vaatimuksiin vastaaminen ja 
tietosuoja-asetukset yleensäkin ovat 
työllistäneet paljon. Olemme olleet 
ajoissa liikkeellä, mutta työ jatkuu 
vielä vuoden 2018. 

Haasteena on ollut yhdistyksen ja 
sen tarjoamien palveluiden näky-
vyyden lisääminen. Siihen on panos-
tettu niin viestinnän, markkinoinnin 
kuin monipuolisen yhteistyön muo-
dossakin. Tunnettavuuden lisään-
tyminen alkaa kantaa hedelmää, mutta sen suurimmat 
vaikutukset näkyvät viiveellä. 

Vuoden 2018 aikana tarkentuu, mitä mahdollisuuksia 
sote-uudistus tuo niin yhdistyksen yleishyödylliselle toi-
minnalle kuin myytäville palveluillekin. 

Yhdistyksen omistaman toimitilakiinteistön putkistore-

” Tunnettavuuden 
lisääntyminen alkaa 
kantaa hedelmää, 

mutta sen suurimmat 
vaikutukset näkyvät 

viiveellä.

412 637 €

396 937 €

131 940 €

24 280 €

15 268 € 1 542 €
Jäsenmaksut

Testamenttituotot

Lahjoitukset
yhteisöiltä

Keräystuotot

Lahjoitukset
yksityisiltä
henkilöiltä
Muut tuotot

Varainhankinnan tuotot vuonna 2017.

367 669 €

158 514 €

54 016 €

Myyntituotot

Vuokratuotot

Osinko- ja korkotuotot

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot vuonna 2017.

424 059 € 

-114 372 € 

377 699 € 

2017 2016 2015

Tilikauden tulos.



28 29

Liitteet

Liite 1: Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n hallituksen jäsenet

Varajäsenet

Yrittäjä Eeva-Liisa Laholuoma  2017-2019

Toimitusjohtaja Johanna Kestilä 2017-2019

Opettaja Piia Lavonius   2017-2019

Hotellinjohtaja Birgit Aikio  2016-2018

Toimitusjohtaja Eero Nieminen  2016-2018

Ylihoitaja Teija Liimatainen  2016-2018

Sosiaalityöntekijä Eevi Apponen 2015-2017

Ekonomi Jouko Pyysalo  2015-2017

Maanviljelijä Markku Ylijoki  2015-2017

Liite 2: Tuloslaskelma 

Varsinaiset jäsenet

Pankinjohtaja Hannu Routamaa  
(puheenjohtaja)   2017-2019

Ylihoitaja Kaija Leino   2017-2019

Toiminnanjohtaja Sami Wirkkula 2017-2019

Myyntipäällikkö Saija Pajuoja  2016-2018

Ekonomi Heikki Punkka  2016-2018

Dosentti Minna Tanner   2016-2018

Professori Anssi Auvinen  2015-2017

Liikunnanopettaja Harri Merta  2015-2017

Vastaava sosiaalityöntekijä  
Pirkko Ollikainen    2015-2017

     

 

1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA
   Tuotot 467 705,47 633 006,26
   Kulut
         Henkilöstökulut -718 480,25 -740 399,20

         Poistot -49 500,20 -54 580,49
         Muut kulut -741 622,41 -1 126 130,56
   Kulut yhteensä -1 509 602,86 -1 921 110,25

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -1 041 897,86 -1 288 103,99

VARAINHANKINTA
   Tuotot 982 804,52 599 158,58
   Kulut -13 364,63 -12 465,95
   Yhteensä 969 439,89 586 692,63

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -72 457,50 -701 411,36

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

   Tuotot 580 198,75 438 680,16

   Kulut -88 682,19 -106 640,57

   Yhteensä 491 516,56 332 039,59

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 419 059,06 -369 371,77

RAHASTOT

   Rahastosiirto 5 000,00 255 000,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 424 059,06 -114 371,77
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VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 116 277,63 138 489,77
Aineelliset hyödykkeet 441 627,04 460 887,69
Sijoitukset 6 022 394,10 5 674 065,55
Pysyvät vastaavat yhteensä 6 580 298,77 6 273 443,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
      Aineet ja tarvikkeet 2 441,70 5 298,40
      Vaihto-omaisuus yhteensä 2 441,70 5 298,40
Lyhytaikaiset saamiset
      Myyntisaamiset 30 876,66 31 346,52
      Siirtosaamiset 39 844,78 31 684,27
      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 70 721,44 63 030,79

Rahat ja pankkisaamiset 195 876,66 116 641,44

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 269 039,80 184 970,63

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 849 338,57 6 458 413,64

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Yhdistyksen peruspääoma 168 187,93 168 187,93
Rahastot 4 088 749,22 4 093 749,22
Ed. tilikausien ylijäämä 1 943 952,66 2 058 324,43
Tilikauden yli/-alijäämä 424 059,06 -114 371,77
Oma pääoma yhteensä 6 624 948,87 6 205 889,81

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
      Ostovelat 31 451,20 25 568,80
      Muut velat 30 943,41 30 679,09
      Siirtovelat 161 995,09 196 275,94
Lyhytaikaiset yhteensä 224 389,70 252 523,83

Vieras pääoma yhteensä 224 389,70 252 523,83
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 849 338,57 6 458 413,64

Liite 3: Tase
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