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Toiminnanjohtajan esipuhe 

Pirkanmaan Syöpäyhdistys on vuosikymmenten aikana 
tullut tunnetuksi vahvasta asiantuntijuudesta.  Siitä em-
me toki tingi, mutta rinnalle olemme nostaneet vuoden 
2019 teeman mukaisesti yhteisöllisyyden. Konkreetti-
nen esimerkki tästä oli Toivon päivän tilaisuus, jossa hal-
litus, henkilöstö ja vapaaehtoiset yhdessä pohtivat mi-
ten pystyisimme entistä paremmin vastaamaan syöpään 
sairastuneiden ja heidän läheistensä tarpeisiin. 

Yhteistyö niin pirkanmaalaisten järjestöjen, kuin Syöpä-
järjestöjen kanssa on vuoden aikana edelleen tiivistynyt 
sisältäen yhteisöllisiä piirteitä. Olemme muun muassa 
avanneet remontoidut toimitilamme ryhmien ja yhdis-
tysten käyttöön. 

Yhteistyö Tays Syöpäkeskuksen ja Sisä-Suomen Syöpä-
keskuksen kanssa muistuttaa jo ekosysteemiä. Tehtävä-
nämme on toimia julkisen sektorin ammattilaisten apu-
na syöpää sairastavien ja heidän läheistensä polulla. 
Teemme myös vaikuttamistyötä ehjien kuntoutuspolku-
jen toteuttamiseksi. 

Otimme vuoden aikana aimoharppauksen kuntou-
tuspalveluidemme laadun ja määrän kehittämisessä. 
Olemme muun muassa palkanneet kuntoutuksen asi-
antuntijan, vakiinnuttaneet työelämäpalvelut osaksi toi-
mintaamme ja lisänneet kriisityön sekä psykososiaalisen 
tuen osaamista. Vuoden 2019 alkupuolella asiantunti-
juutemme vahvistui saadessamme ylilääkäriksi onkolo-
gi, psykoterapeutti Heidi Penttisen. 

Vuoteen mahtui myös sääntöuudistus, jossa oli lähinnä 
kyse ajantasaistamisesta. Nyt sääntöihin on kirjattu toi-
minta-ajatuksemme ja tärkein ohjenuoramme: toimim-
me syövän aiheuttamien huolien ja haittojen vähen-
tämiseksi. Sitä teimme vuonna 2019 ja samalla linjalla 
jatkamme, asiantuntijuutta ja yhteisöllisyyttä hyödyn-
täen! 

Anne Lindfors 
toiminnanjohtaja 

Yhteistyö niin pirkanmaalaisten 
järjestöjen, kuin Syöpäjärjestöjen 
kanssa on vuoden aikana edelleen 
tiivistynyt sisältäen yhteisöllisiä 

piirteitä. Olemme muun 
muassa avanneet remontoidut 

toimitilamme ryhmien ja 
yhdistysten käyttöön. 
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1. Esittely ja strategia 

Pirkanmaan Syöpäyhdistys on Pirkanmaalla toimiva kansanterveys- ja potilasjärjestö. Yhdistys perus-
tettiin vuonna 1951 luomaan edellytyksiä syöpätautien tehokkaalle toteamiselle ja hoidolle sekä teke-
mään valistustyötä ja jäsenhankintaa.  

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 mah-
dollisimman harva sairastuisi syöpään, sairastuneista 
mahdollisimman moni paranisi ja että syöpää sairasta-
vat voisivat elää mahdollisimman laadukasta elämää. 

Yksinäisyys on aikamme suurimpia haasteita. Työskente-
lemme sen eteen, että syöpään sairastunut ei jäisi yksin.  

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

Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen ja noudat-
taa toiminnassaan Syöpäjärjestöjen strategiaa 2020. 
Loppuvuonna hyväksyttiin Syöpäjärjestöjen uusi strate-
gia, joka tulee voimaan vuonna 2021. Vuonna 2016 on 
hyväksytty yhdistyksen oma strategia. Syöpäjärjestöjen 
yhteisiä arvoja ovat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, 
luotettavuus, saavutettavuus sekä yhteisöllisyys.  

2. Jäsenet  

Yhdistyksen muodostavat jäsenet. Jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla on suuri merkitys toiminnan 
rahoittamisessa.  

kaalta sekä muun yhteisöjäsenen 150 euroa. Ainaisjä-
senet olivat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsenmaksun 
hintaan sisältyi Syöpä-Cancer -lehden vuosikerta. 

Jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 391 317 euroa 
(402 211). Hoitopäiväkorvauksia jäseninä oleville syöpä-
potilaille yhteensä 38 355 euroa (49 630).  

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 18543 (vuonna 
2018 jäsenmäärä oli 19612). Jäsenmäärän aiempia vuo-
sia merkittävämpi lasku johtuu osittain väestörekisteri-
päivityksestä, jonka johdosta jäsenmäärästä putosi eri-
tyisesti ainaisjäseniä.  

Toimintavuonna yhdistys sai 599 uutta jäsentä (631). 
Jäsenistä ainaisjäseniä oli 2676 (3315) ja jäsenmaksua 
maksavia vuosijäseniä 15 867 (16 297). Yhteisöjäseninä 
yhdistyksessä oli kuten edellisenäkin vuonna kolme Pir-
kanmaan kuntaa: Orivesi, Urjala ja Vesilahti.  

Vuosijäsenen jäsenmaksu oli Suomen Syöpäyhdistyk-
sen suosituksen mukaisesti 25 euroa. Yhteisöjäsenenä 
olevan kunnan jäsenmaksu oli viisi senttiä kunnan asuk-
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3. Vapaaehtoistoiminta  

Keväällä rekrytoitiin talkoolaisia Fuck Cancer Run -juok-
sutapahtumaan. Talkoolaisia oli 19 vapaaehtoista, joista 
uusia oli 13. Tapahtuma poiki yhdistyksen vapaaehtois-
toiminnalle myönteistä näkyvyyttä ja tyytyväisiä uusia 
talkoolaisia. Lokakuussa Tamkin seitsemän sairaanhoita-
jaopiskelijaa toimi lipaskerääjinä Roosa nauha -kampan-
jaan liittyen. 

Syksyllä rekrytoitiin sekä vertaistukihenkilöitä että koke-
mustoimijoita. Kokemustoimijakoulutuksen jälkeen va-

paaehtoiset kokemustoimijat osallistuvat yhdistyksen 
vaikuttamistyöhön pitämällä puheenvuoroja syöpään 
sairastuneiden ja läheisten tilanteista erilaisissa tilai-
suuksissa ja työryhmissä. Kokemustoimijat pitivät pu-
heenvuoron jokaisessa Taysin ensitietotilaisuudessa, 11 
kertaa vuodessa.  

Toimintavuoden aikana suurin osa vapaaehtoisista toi-
mi vertaistukihenkilöinä tai vertaistukiryhmien ohjaaji-
na. Kaikkiaan vapaaehtoiset toimivat yhdistyksessä yli 
600 tuntia.  

Vapaaehtoiset ovat järjestömme keskeinen voimavara. Toimintavuoden aikana vapaaehtoistoiminnan 
tavoitteena oli kutsua vapaaehtoiset tuomaan osaamisensa järjestön yhteiseen työhön, niin suunnitte-
luun, arviointiin kuin toteutukseenkin.  

Vuonna 2019 yhdistyksen toiminnassa oli mukana yh-
teensä 61 vapaaehtoista ja näiden lisäksi luottamus-
henkilönä yhdistyksen hallituksessa toimi 18 henkilöä. 
Vapaaehtoistoimintaa koordinoi järjestökoordinaatto-
ri heinäkuun loppuun asti ja elokuusta alkaen kuntou-
tuksen asiantuntijana aloittanut Tuuli Mähönen. Va-
paaehtoistoiminnan koordinaattorin työparina toimii 
vertaistukitoimintaa koordinoiva sairaanhoitaja. Vapaa-
ehtoisista koostuva vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmä 
kokoontui kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella. 

Vertaistukihenkilöille ja vertaistukiryhmien ohjaajille 
järjestettiin tehtäväkohtaiset ryhmätoiminnanohjaukset 
yhteistyössä Satakunnan Syöpäyhdistyksen kanssa. Li-
säksi tarjottiin yksilöohjausta tarpeen mukaan. 

Vapaaehtoisten virkistystoimintana järjestettiin henki-
löstön, vapaaehtoisten ja hallitusten jäsenten yhteinen 
virkistyksellinen Toivon päivän tilaisuus kesäkuussa ja 
pikkujoulut joulukuussa. 
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4. Yleishyödyllinen toiminta  

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toiminta jakautuu yleishyödylliseen toimintaan ja myytäviin palvelui-
hin. Yleishyödyllistä toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuin, lahjoituksin, sijoitusomaisuuden tuotoin, 
varsinaisen toiminnan tuotoin ja erilaisilla avustuksilla. Yleishyödyllinen toiminta jakautuu kolmeen 
osa-alueeseen: sairastuneen ja läheisen hyvinvointi, syöpäriskin pienentämiseen liittyvä terveyden 
edistäminen ja tieteellinen tutkimus. 

 4.1 Sairastuneen ja läheisen hyvinvointi  

Strateginen tavoite

Tuetaan sairaudesta toipumista, kuntoutumista ja hyvää elämää sairaudesta huolimatta 
antamalla tietoa ja tukea sekä vahvistamalla ihmisten omia voimavaroja. Huolehditaan, 
että sairastuneet saavat laadukasta ja oikea-aikaista hoitoa. Syöpään sairastuminen koskettaa 
myös läheisten elämää. Tuetaan läheisiä ja autetaan heitä löytämään omat voimavaransa. 

Syksyllä toteutui Mindfullness-kurssi syöpään sairastu-
neiden läheisille. Kurssilla käytiin läpi miten voi käyt-
tää myötätuntoa tukemassa omaa hyvinvointia, miten 
myönteiset tunteet saavat lisää tilaa ja palautumisen 
keinot vahvistuvat. Kurssille osallistui 8 läheistä. 

Suunta eteen ja ylöspäin -kurssi syöpähoitojen jälkeen: 
tavoitteena oli aktivoida kurssilaisia löytämään omaan 
elämäänsä sopivat keinot, joilla huolehtia omasta hyvin-
voinnista, jotta elämä olisi entistä antoisampaa raskai-
den syöpähoitojen jälkeen. Kevään ja syksyn kursseilla 
oli yhteensä 16 osallistujaa. 

Lisäksi syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään oh-
jattiin hakeutumaan Kelan ja Stean järjestämille valta-
kunnallisille sopeutumisvalmennuskursseille eri puolel-
la Suomea  

4.2.3 Liikuntatoiminta  
Oma liikuntatila mahdollistaa monipuolisen liikuntatoi-
minnan. Liikuntatilassa voidaan järjestää niin ryhmä-
muotoista, yksilökeskeistä kuin omaehtoista liikuntaa.   

Liikuntaryhmät järjestettiin pääsääntöisesti omassa lii-
kuntatila Onkosportissa. Kuntojumppaan osallistui ke-
väällä 12 ja syksyllä 14 henkilöä. Sekä keväällä että syk-
syllä ryhmä kokoontui 15 kertaa. Lymfaryhmä kokoontui 
keväällä 15 kertaa ja osallistujia oli yhteensä viisi. Syksyn 
lymfaryhmä peruuntui vähäisen kysynnän vuoksi. 

Vesijumppaan Viola-kodin tiloissa Tampereella osallis-
tui keväällä 15 henkilöä ja syksyllä 7 henkilöä. Yhteensä 
käyntikertoja kaikissa liikuntaryhmissä oli 960 (956). Li-
säksi liikuntasalissa sai harrastaa omaehtoista liikuntaa 
yleisellä kuntosalivuorolla. 

Koko viime vuoden oli mahdollista saada myös henki-
lökohtaista liikuntaneuvontaa fysioterapeutilta. Liikun-
taneuvoja auttaa henkilökohtaisten liikuntasuositus-
ten tekemisessä kunkin sairastuneen yksilölliset tarpeet 

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 kun-
toutuksesta.  

Kaikkiaan vastaanottokäyntejä oli 167 (180) neuvontaa 
ja keskustelutukea varten. Puhelinkeskusteluja rekiste-
röitiin 121 (94), lisänä olivat mm. tutkimuksiin liittyvät 
seurantapuhelut ja ne puhelut, joista ei tehdä kirjauksia, 
joten kaikkiaan yhteydenottoja neuvontahoitajiin puhe-
limitse oli runsaasti enemmän. Chat-palveluun yhtey-
denottoja tuli yhteensä 76 kpl. Chat oli päivittäin käytet-
tävissä kaksi tuntia. 

Lisäksi henkilökohtaista tukea syöpään sairastuneille ja 
heidän läheisilleen antoi yhdistyksen palkkaama psyko-
terapeuttisen koulutuksen saanut sairaanhoitaja, jonka 
vastaanotolle rekisteröitiin 103 (68) käyntiä.  

4.1.2 Sairauskohtaiset tietopäivät   
Hatanpään puistosairaalan tiloissa järjestettiin yhteis-
työssä PSHP:n kanssa sairauskohtaisia tietopäiviä äs-
kettäin rintasyöpään sairastuneille sekä keväällä ja että 
syksyllä. Osallistujia näihin tietopäiviin oli yhteensä 35. 
Osallistujat kokevat tietopäivät hyvinä asiatiedon tuotta-
jina, mutta usein toiveena on, että aikaa olisi enemmän 
keskustelulle ja vertaistuelle.  

4.1.3 Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit  
Rinnallakulkijat-kurssi tarjosi mahdollisuuden käsitel-
lä läheisen syöpään sairastumiseen liittyviä kokemuksia 
ja tunteita samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Kevään kurssille osallistui 7 läheistä. Kurssi järjestettiin 
yhteistyössä Tampereen mielenterveysseuran Kriisikes-
kus Osviitan kanssa. Syksylle suunniteltu Rinnallakulki-
jat-kurssi jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamää-
rän vuoksi.  
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huomioiden. Hänen vastaanotollaan kävi 35 (21) henki-
löä. 

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

4.1.4 Työelämähanke   
Vuoden 2019 aikana STEA:n rahoittamana yhteistyö-
hankkeena Suomen Syöpäpotilaiden kanssa alkanut 
työelämäpalvelu vakiintui Pirsyn omaksi toiminnaksi. 
Työelämäpalvelussa oli vuonna 2019 sekä ryhmämuo-
toista vertaistukea, että yksilöllistä ohjausta. Palvelun 
myötä asiakkaat ovat saaneet voimavaroja omaan ti-
lanteeseensa, palanneet omaan aiempaan työhönsä 
tai työllistyneet uuteen työhön, sekä löytäneet sopivan 
kuntoutus- tai eläkeratkaisun.  

Keväällä ja syksyllä järjestettiin suljettu vertaistukiryh-
mä, näihin osallistui yhteensä kahdeksan henkilöä. Ke-
väällä pidettiin myös työnhakuryhmä, jonka viidestä 
osallistujasta kolme löysi sopivan reitin takaisin työhön 
joko ryhmän aikana tai pian sen jälkeen.  

Avoimien teematilaisuuksien aiheena oli työssä jaksa-
mista tukeva ravitsemus (6 osallistujaa) sekä luonnon 
hyvinvointivaikutukset (9 osallistujaa). Alkukesällä pidet-
tiin kolmeosainen valokuvatyöpaja, jossa valokuvatyös-
kentelyn menetelmin tuettiin voimaantumista ja kehon-
kuvan eheytymistä (10 osallistujaa).  

Yksilöllistä tukea ja ohjausta sai vuoden aikana yhteensä 
23 asiakasta. Heistä yhdeksän palasi työelämään osasai-
rausloman turvin ja näistä osalla työnkuvaa mukautet-
tiin väliaikaisesti. Ammatilliseen kuntoutukseen hakeu-
tui kaksi asiakasta työkyvyn muututtua syövän ja sen 
hoitojen seurauksena. Terveyssyistä alan vaihtoon liitty-
viä asioita pohti työelämäpalvelussa kaikkiaan viisi asi-
akasta.  

Työelämäpalvelun verkostoja ylläpidettiin vuoden ai-
kana osallistumalla alueellisiin työllisyydenhoidon tilai-
suuksiin. Yhteistyötahoina olivat lisäksi oppilaitokset, 
TE-hallinto, vakuutusyhtiöt, sekä perus- ja työterveys-
huolto ja erikoissairaanhoito.   

4.1.5 Vertaistuki  
Vertaistuen järjestäminen on yksi Syöpäjärjestöjen ydin-
tehtävistä. Yhdistyksen vertaistukitoimintaa koordinoi 
sairaanhoitaja ja vapaaehtoistoiminnasta vastaava työn-
tekijä. Toimintavuoden aikana tavoitteena oli kartoittaa 
tarpeita vertaistuelle ja kehittää vertaistuen toiminta-
muotoja.   

Vertaistukihenkilötoiminta  

Yhdistyksessä toimi 22 koulutettua vertaistukihenkilöä 
sairastuneille ja läheisille. Toimintavuoden aikana yh-
distykseen saapui yhteensä 78 tukipyyntöä. Suurin osa 
tukihenkilöä pyytäneistä oli itse sairastunut, 18 läheis-
tä toivoi tukihenkilöä itselleen. Suurimpaan osaan pyyn-
nöistä pystyttiin vastaamaan tarjoamalla yhdistyksen 
omaa tukihenkilöä ja 18 tapauksessa tukihenkilö löytyi 
muista Syöpäjärjestöistä.  

Tukihenkilöt antoivat tukeaan sairastuneille ja heidän 
läheisilleen yhteensä 53 eri kohtaamisessa. Tukihenki-
löiden ja tuettavien välisiä puheluita oli 29, viestejä 104 
ja tapaamisia 3. 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 tai kokemustoimija oli 
puheenvuorollaan mukana 11 kertaa vuoden aikana.  

Vertaistukiryhmät    

Toimintavuoden aikana toimi 7 eri vertaistukiryhmää, 
joista neljä Tampereella ja muut Kangasalla, Ruovedel-
lä ja Sastamalassa. Kaikki ryhmät oli suunnattu syöpään 
sairastuneille.  

Vertaistukiryhmien sisällöt olivat keskustelupainottei-
sia. Osassa ryhmistä oli myös asiantuntija-alustuksia ja 
virkistyksellistä ohjelmaa. Toimintavuoden aikana ver-
taistukiryhmiin osallistuttiin yhteensä noin 474 kertaa. 
Lisäksi yhdistyksen tiloja käyttivät itsenäisesti kokoontu-
vat vertaistuelliset ryhmät.  

4.1.6 Virkistys  
Tampereen kylpylän kaikki neljä, syövän sairastaneil-
le yhdistyksen jäsenille tarkoitettua, lomaviikkoa olivat 
käytössä ja jokaiselle viikolle osallistui yksi sairastunut 
perheineen. 

Kevään aikana järjestettiin kaksi virkistyksellistä hem-
motteluiltaa syöpään sairastuneille. Tapahtumat tarjo-
sivat myös vertaistukea. Toinen tapahtuma oli yhteis-
työssä Koulutuskeskus Lumovan kanssa ja toinen TAKK:n 
kosmetologiopiskelijoiden kanssa. Opiskelijat tarjosivat 
osallistujille keveitä kasvo -ja käsihoitoja.  Kevään tapah-
tumissa oli yhteensä 52 osallistujaa. 

Syksyllä järjestettiin myös kaksi hemmottelutapahtu-
maa. Tapahtumien yhteistyökumppaneina olivat Val-
keakosken ammattiopiston kosmetologiopiskelijat ja 
Tampereen Kauneusateljee sekä Kässämartat. Ammat-
tiopiston opiskelijat tarjosivat käsihoitoja sekä hierontaa 
ja Martat ohjasivat askartelua. Kauneusateljeessa tarjol-
la oli käsi- ja kasvohoitoja sekä vartalon alueen hieron-
taa. Syksyllä tapahtumissa oli yhteensä 37 osallistujaa. 

4.1.7 Yhteistyö ammattilaisten kanssa  
Yhteistyö syöpäpotilaita hoitavien ammattilaisten kans-
sa lisääntyi ja tiivistyi. Yhdistyksen sairaanhoitaja osal-
listui toimintavuoden aikana 11 kertaa Taysissa järjes-
tettyyn ensitietotilaisuuteen syöpään sairastuneille ja 
heidän läheisilleen. Näissä tilaisuuksissa osallistujia oli 
vuoden aikana yhteensä 184 (258). Ennen ensitietoti-
laisuuksia Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen hoitaja oli ta-
vattavissa Radiuksen aulassa. Lisäksi olemme olleet mu-
kana Kohtaamispaikka-hankkeessa. Kohtaamispaikka 
aukesi syyskuussa Taysin uuden pääaulan avautuessa ja 
syksyn aikana hoitajamme päivysti siellä kerran kuussa.  
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4.2 Syöpäriskin pienentämiseen tähtäävä terveyden edistäminen  

Strateginen tavoite

Vähennetään syöpäriskiä ja edistetään syövän varhaista toteamista. Autetaan kansalaisia 
tekemään terveyttä edistäviä valintoja ravitsemukseen ja painonhallintaan, liikuntaan, 

päihteiden käyttöön, aurinkokäyttäytymiseen ja seksuaaliterveyteen liittyen. 

Toimintavuoden aikana sairaanhoitajan periytyvyysneu-
vonnassa kävi 40 (27) henkilöä, joista perinnöllisyyslää-
kärin vastaanotolle ohjattiin 18 (15) henkilöä. Suurin osa 
potilaista tuli hoitajan vastaanoton kautta, missä piirret-
tiin sukupuu ja tehtiin alustava riskiarvio. Sairaanhoita-
jan tekemän periytyvyysneuvonnan tarkastaa aina pe-
rinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri. Sairaanhoitajan 
vastaanotolta ohjautui perinnöllisyyslääketieteen lääkä-
rille 18 potilasta, joiden osalta katsottiin jatkotutkimuk-
set perinnöllisyyspoliklinikalla aiheellisiksi. 

4.2.4 Terveyttä edistävät kurssit  
Kaikille avoin, terveyttä edistävä Askel kohti keveämpää 
elämää -kurssi järjestettiin keväällä, osallistujia oli kah-
deksan. Syksyllä järjestettiin painonhallinnan kurssi syö-
pähoitojen jälkeen. Syksyn kuudelle kurssikerralle osal-
listui kahdeksan henkilöä. Kurssin tavoitteena oli pyrkiä 

painonhallintaan korjaamalla elintapoja terveellisem-
pään suuntaan.  

Yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Kumppanuusta-
lo Arttelin kanssa järjestettiin tupakoinnin lopettamisen 
tueksi 28 päivää ilman -kurssit. Näiden kurssien tavoit-
teena oli antaa tukea niille, jotka haluavat lopettaa tupa-
koinnin. Kursseja järjestettiin yhteensä neljä. Kursseilla 
oli kaikkiaan 20 (14) osallistujaa. 

4.2.5 Yleisöluennot  
Kaikille avoimilla asiantuntijoiden pitämillä luennoilla 
annettiin ajankohtaista tietoa syöpätaudeista ja niihin lä-
heisesti liittyvistä asioista. Yleisöluentoja pidettiin edel-
lisen vuoden tapaan kaikkiaan viisi. Neljä näistä järjes-
tettiin yhteistyössä Tampereen seudun Työväenopiston 
kanssa. Työväenopisto tarjosi tilat luentojen pitämiseen 
Sampolassa. Yleisöluentojen aiheina olivat: Gynekolo-
gisten syöpien ehkäisy, toteaminen ja hoito, Aurinko ja 
iho, Periytyykö syöpä, Roosa nauha -ilta ja Eturauhas-
syövän ennaltaehkäisy, toteaminen ja hoito. Luentoja oli 
kuuntelemassa yhteensä 501 (324) henkilöä.  

4.2.6 Muut tilaisuudet ja yhteistyö  
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toimintaa esiteltiin mm. 
Potilashotelli Norlandian kevättempauksessa touko-
kuussa ja Lielahtikeskuksessa ITE-pop-up-tapahtumassa 
maaliskuussa. Lisäksi oli nikotiini ja mielenterveys esitte-
lypiste Pääkirjasto Metsossa, toripäivä Sastamalassa yh-
dessä HLU:n kanssa sekä TAKK- hyvinvointiviikko. Tapah-
tumat tavoittivat kaiken kaikkiaan yli 510 henkilöä.  

Lokakuussa oli perinteiseen tapaan Roosa nauha -kam-
panja, jonka aikana myytiin yhteensä 654 nauhaa.  

Terveydenhuoltoalan opiskelijat kävivät tutustumassa 
Syöpäyhdistyksen toimintaan 11 kertaa ja tutustumis-
käynneille osallistui yhteensä 228 opiskelijaa. 

4.2.1 Luomitarkastukset 
Luomitarkastustoimintaa toteutettiin sairaanhoitajan 
vastaanotolla kevääseen 2019 asti.  Luomia tarkastet-
tiin sairaanhoitajan vastaanotolla ajanvarauksella, luo-
mitarkastuksissa hoitajilla kävi kevään aikana yhteensä 
890 kävijää.  

Keväällä sairaanhoitajien tekemä luomitarkastustoimin-
ta siirtyi osaksi laajempaan Pidä huolta! -elintapaohja-
us -vastaanottoa. Elintapaohjauksessa opastetaan teke-
mään syöpää ennaltaehkäiseviä valintoja ja kartoitetaan 
syövän ennaltaehkäisyn kannalta tärkeimmät asiat: su-
vussa esiintyvät syöpäsairaudet, ravitsemus- ja liikunta-
tottumukset, alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttö sekä 
tehdään ihon luomitarkastus. Lisäksi mitataan verenpai-
ne ja pulssi, sekä kehonkoostumus. Kävijöitä oli 230. 

4.2.2 Periytyvyysneuvonta   
Periytyvyysneuvonnassa selvitetään perinnöllistä syö-
päalttiutta. Neuvonnan tavoitteena on hälventää mah-
dollisesta sairastumisriskistä aiheutuvaa huolta ja an-
taa tietoa perinnöllisestä syöpäalttiudesta ja muista 
syöpää aiheuttavista tekijöistä.  Suomen Syöpäyhdistys 
(SSY) järjestää neuvontahoitajille säännöllisesti periyty-
vyysneuvontakoulutusta ammatillisen osaamisen takaa-
miseksi. Kuluneena vuonna järjestettyyn koulutukseen 
osallistui kolme neuvontahoitajaa.    



16 17

Yhdistyksellä on ollut kaksi omaa tutkimusta: Pirkan-
maan Syöpäyhdistyksessä toteutettavien luomitarkas-
tusten tuloksellisuus (LUTU) sekä Melanoomapotilaiden 
kuntoutumisen tukeminen melanoomapaja-lyhytkurs-
sin avulla (Melanoomapaja). Tutkimukset sekä niihin liit-
tyvät tutkimusarkistot siirrettiin alkuvuonna Tays:n Syö-

5. Myytävät palvelut 

Vastaanottoa pitivät myös fysioterapeutti ja lymfatera-
peutit; heillä oli yhteensä 842 (921) hoitokäyntiä, mikä 
vastasi edellisvuotta. Myös psykoterapeuttista palvelua 
oli tarjolla osin yhdistyksen tukemana toimintana.  

Sairaanhoidollisissa toimenpiteissä hoitajilla kävi kaik-
kiaan 312 (401) potilasta. Niistä 96 (124) oli injektioita ja 
193 (225) ompeleiden poistoja. Rintasyöpäleikkauksen 
jälkeisessä dreenin eli laskuputken poistossa kävi 49 (52) 
potilasta. Dreenin poistoon liittyy myös keskustelua sai-
raudesta, siitä toipumisesta ja niistä keinoista, joilla yh-
distys voi tukea sairastunutta ja hänen läheisiään.  

5.1 Lääkärikeskus Pirsy  

Lääkärikeskuksessa oli toimintavuonna tarjolla lääkärei-
den polikliinisia vastaanottopalveluja syöpätautien, gy-
nekologian, ihotautien, kirurgian, urologin sekä perin-
nöllisyyslääketieteen erikoisaloilla. 

Toimintavuoden mittaan vastaanottoa piti 13 (12) eri-
koislääkäriä, ja vuoden lopussa heitä oli 13 (10). Vas-
taanottokäyntejä lääkäreillä oli yhteensä 1706 (2185). 
Toimenpiteitä tehtiin 763 (707). Eniten potilaita kävi gy-
nekologien ja ihotautilääkäreiden vastaanotoilla.   

vänhoidon vastuualueelle, jolloin yhdistyksen vastuut ja 
velvoitteet niihin liittyen päättyivät.  Yhdistyksen osuus 
Liikkumattomuuden vähentäminen rintasyöpäseulon-
taan osallistuvilla (Linnea) -tutkimuksessa päättyi. Uutta 
tutkimustoimintaa suunniteltiin. 

4.3 Tieteellinen tutkimus  

Strateginen tavoite

Tuotetaan syöpään liittyvää tietoa toteuttamalla omaa tutkimusta, tekemällä yhteistyötä 
tutkijoiden kanssa ja rahoittamalla tutkimusta. 

Strateginen tavoite

Palvelutoiminnan tavoite on tuottaa tuloja yleishyödylliseen toimintaan toteuttamalla 
toiminta-ajatusta ja täydentämällä julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Tärkein 
toimintamuoto on yhdistyksen lääkäriasema, jossa ammatinharjoittajat pitävät 

vastaanottoja. 
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tiin keväällä vähäisen käyttöasteen vuoksi. Gynekologi-
sia irtosolunäytteitä (PAPA-näytteitä) otettiin kaikkiaan 
269 (305) ja histologisia näytteitä pääasiassa ihomuu-
toksista 367 (415).  Laboratorionäytteet tutkittiin Yhty-
neet Medix -laboratoriossa.  

5.4 Rintaproteesien välitys 

Yhdistys toimii rintasyöpäpotilaiden rintaproteesien vä-
littäjänä. Rintaproteesiin saa maksusitoumuksen julki-
sesta terveydenhuollosta joko sairaanhoitopiiriltä tai 
omalta kotikunnalta. Neuvontahoitajat huolehtivat rin-
taproteesien sovituksesta ja niiden käyttöön liittyvästä 
ohjeistuksesta. Toimintavuonna proteesin sai 684 (712) 
naista, joista 156 (154) oli ensimmäistä proteesiaan ha-
kevia. Ensimmäisellä proteesinsovituskäynnillä keskity-
tään myös jaksamisen tukemiseen ja kerrotaan syöpä-
potilaille suunnatuista palveluista.  

Viestintää koordinoi järjestökoordinaattori. Toukokuus-
sa yhdistyksen palveluksessa aloitti lisäksi osa-aikainen 
viestintä- ja markkinointiassistentti. Toimintavuoden ai-
kana viestinnän painopistealueita olivat tunnettuuden 
lisääminen ja verkostoviestinnän vahvistaminen. 

Tunnettuutta lisättiin esimerkiksi viestimällä sairastunei-
den ja läheisten palveluista säännöllisesti, järjestämäl-
lä Fuck Cancer Run -tapahtuma ja #pirsynarjessa-some-
kampanjalla, jossa esiteltiin yhdistyksen eri tehtäviä ja 
työntekijöitä tehtävien takana. 

5.2 Suuren perinnöllisen 
rintasyöpäalttiuden omaavien naisten 
tehostettu seuranta 

Rintasyöpään ja munasarja- tai munanjohdinsyöpään 
sairastuu noin 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. Osa Pirkanmaan kunnista 
ostaa seurannan Syöpäyhdistyksen lääkärikeskuksesta. 
Seurantaan tuleva tarvitsee lähetteen, joka yleensä laa-
ditaan Taysin perinnöllisyyspoliklinikalta. Kunnat myön-
tävät maksusitoumuksen seurantaa varten. Toiminta-
vuoden lopussa seurantaohjelman piirissä oli kaikkiaan 
207 (151) naista.  

5.3 Laboratoriotoiminta 

Laboratoriossa otettiin lähinnä hematologian ja kliinisen 
kemian verinäytteitä. Oma laboratoriotoiminta lopetet-

Verkostoviestintää vahvistettiin tiivistämällä yhteistyötä 
etenkin Taysin suuntaan ja markkinoimalla ammattilais-
ten uutiskirjettä aktiivisesti. 

Huhtikuussa lanseerattiin Lääkärikeskus Pirsyn uusi ilme 
ja lääkärikeskuksen palveluiden markkinointi eriytettiin 
yhdistyksen palveluiden markkinoinnista. Tämä näkyy 
mm. yhteensopivana mutta erilaisina viestinnän ulko-
asuina.  

6. Viestintä ja markkinointi 

Tehokas ja monikanavainen viestintä mahdollistaa sen, että sairastuneet ja läheiset löytävät tukea. So-
siaalisen median ja erilaisten verkkoratkaisujen avulla puhuttelemme myös nuoria aikuisia, unohta-
matta kuitenkaan perinteisiä viestintävälineitä. Yhdistyksen myytäviä palveluita markkinoidaan te-
hokkaasti. 
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sivuille tulevista uusista kävijöistä tulee Facebook-julkai-
sujen kautta.  

Facebook-sivun seuraajien lukumäärä oli vuoden lo-
pussa 1100 henkilöä (910). Instagramin kautta tavoite-
taan erityisesti nuoria aikuisia ja työikäisiä. Instagram-ti-
lin seuraajien lukumäärä vuoden lopussa oli 378 (260). 
Twitterissä tavoitteena on saada näkyvyyttä yhdistyksel-
le ja syöpään liittyville asioille sekä osallistua keskuste-
luun. Twitterissä seuraajia oli 190 (132). 

Lääkärikeskus Pirsyn markkinointia varten lääkärikes-
kukselle perustettiin oma Facebook-sivu, jolla oli vuo-
den lopussa 34 seuraajaa. Sivua käytettiin lähinnä mak-
sullisiin kampanjoihin. 

6.4 Uutiskirjeet 

Yhdistys tiedotti toiminnasta kohdennetuilla sähköisil-
lä uutiskirjeillä sosiaali- ja terveyspalveluiden ammatti-
laisille sekä jäsenistölle ja muille toiminnasta kiinnostu-
neille viisi kertaa vuodessa. Uutiskirjeiden tavoitteena 

on tarjota ajankohtaisin tieto yhdistyksen toiminnas-
ta isolle vastaanottajamäärälle nopeasti, kustannuste-
hokkaasti ja tiiviissä, helppolukuisessa muodossa. Mo-
lemmat uutiskirjeet ovat tilattavissa verkkosivujemme 
kautta. Tilaajia vuoden viimeisellä ammattilaisten uutis-
kirjeellä oli 156 ammattilaista (108) ja vuoden viimeisel-
lä yleisellä uutiskirjeellä oli 1530 tilaajaa (816).  

6.5 Puhelinpalvelu 

Vuoden 2019 aikana toimistoon tuli yhteensä 9 247 pu-
helua. Toimistoon tulee keskimäärin 770 puhelua kuu-
kaudessa. Soittajia oli noin 8 200. Edellisvuoden puhe-
lumäärään (10 579) verrattuna saapuneiden puheluiden 
määrä laski, mutta toisaalta osa asioinneista on siirtynyt 
yhdistyksen sähköisiin viestintäkanaviin. 

Kesän alussa Lääkärikeskus Pirsylle otettiin käyttöön 
oma puhelinnumero, johon saapui 848 puhelua. 

6.6 Muuta 

Toimintavuoden aikana laadittiin videosuunnitelma, 
jonka mukaan yhdistyksen toiminnan sisällöistä ja Lää-
kärikeskuksen palveluista tehdään esittelyvideoita. Toi-
mintavuonna kuvattiin sairastuneiden ja läheisten kun-
toutuskursseista kertova video, jota hyödynnetään 
tulevien kurssien markkinoinnissa. Lisäksi kuvattiin Lää-
kärikeskukselle Pidä huolta! -elintapaohjauksen mark-
kinointivideo, jota hyödynnettiin mainonnassa sosiaali-
sessa mediassa. 

Yhdistyksen esittelypiste on Tays Radiuksen aulassa, jos-
ta potilaat ja ammattilaiset voivat ottaa yhdistyksen pal-
veluesitteitä ja muita ajankohtaisia tiedotteita. Lisäksi 
yhdistyksen työntekijä oli tavattavissa Taysin pääaulan 
kohtaamispaikassa kerran kuussa syyskuusta lähtien. 

6.1 Palveluesite 

Palveluesite julkaistiin kaksi kertaa ja toimintakauden 
ajankohtaisten päivämäärien lisäksi palveluesitteessä 
kuvattiin kattavasti koko yhdistyksen toimintaa. Palve-
luesite oli luettavissa myös digitaalisena. 

6.2 Verkkosivut 

Yhdistyksen verkkosivuja kehitettiin asiakkailta saadun 
palautteen perusteella. Näkyvin ja merkittävin muu-
tos oli luoda päävalikkoon ”Sairastuneelle” -osio, johon 
koottiin kaikki syöpään sairastuneiden palvelut ja ”Lä-
heiselle” -osio, johon koottiin kaikki läheisten palvelut. 
Tämä muutos helpotti tiedon löytämistä myös ammat-
tilaisille. 

Verkkosivuilla oli keskimäärin 3 800 kävijää kuukaudessa 
(3 100) ja koko toimintavuoden aikana verkkosivuilla oli 
yhteensä 45 848 istuntoa eli asiointikertaa (37 216). Ko-
tisivuilla on myös blogi, jonka aiheet koskivat mm. Tays 
Syöpäkeskuksen potilasfoorumia, läheisten jaksamista 
sekä työelämää. Vuoden aikana julkaistiin 9 bloggausta. 

Verkkosivuston chat-palveluun tuli vuoden aikana 76 yh-
teydenottoa.  

Huhtikuussa Lääkärikeskus Pirsylle avattiin oma erillinen 
verkkosivusto osoitteessa www.laakarikeskuspirsy.fi. 
Toimintavuoden aikana sivustolla oli keskimäärin 1200 
kävijää kuukaudessa ja toimintavuoden loppuun men-
nessä yhteensä 15978 asiointikertaa. 

6.3 Sosiaalinen media   

Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen Facebook-sivul-
le on suunnitelmallista ja säännöllistä. Suuri osa verkko-
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7. Hallinto ja henkilöstö  

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.  

7.2 Laatutyö, säännöt ja ohjeistukset 

Yhdistyksen säännöt uudistettiin, sillä ne kaipasivat 
ajanmukaistamista. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta-
muodot muokattiin vastaamaan nykyistä strategiaa ja 
toimintaa. Hallituksen jäsenten määrään, toimikausiin 

ja rotaatioon tehtiin muutoksia, samoin tilinpäätöksen 
aikatauluihin. Säännöt ennakkotarkastettiin PRH:ssa ja 
hyväksyttiin kevätkokouksessa sekä ylimääräisessä ko-
kouksessa. 

Syöpäjärjestöjen yhteinen strategia 2021-2025 hyväk-
syttiin loppuvuodesta. Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 
strategiassa 2017-2021 oli kolmas toimeenpanovuosi. 
Strategiaa jalkautettiin laatutyön avulla. Tavoitteena oli 
käydä läpi koko yhdistyksen toiminta, niin yleishyödylli-
nen toiminta kuin myytävät palvelutkin ja määritellä toi-
minnalle tavoitteet sekä mittarit. Laatutyö jatkuu vuon-
na 2020.  

7.3 Henkilöstö 

Yhdistyksen tärkein resurssi on motivoitunut ja osaava 
henkilöstö. Yhdistyksessä oli keskimäärin 13 kokoaikais-
ta työntekijää. Osa-aikaiset mukaan lukien yhdistykses-
sä työskenteli vuoden aikana yhteensä 17 henkilöä. 

Toiminnanjohtajana oli Anne Lindfors. Terveydenhuol-
lon palveluista vastaavana johtajana oli 28.2.2019 saak-
ka iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Tapio Rantanen 
ja 1.3.2019 alkaen syöpätautien erikoislääkäri, psykote-
rapeutti Heidi Penttinen. Talouspäällikkönä toimi Marjut 
Anttonen ja palvelupäällikönä Katriina Piironen. 

Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja, ylilääkä-
ri (1.3. alkaen), talouspäällikkö ja palvelupäällikkö. Joh-
toryhmä suunnitteli, arvioi ja koordinoi yhdistyksen toi-
mintaa toiminnanjohtajan johdolla.  

Potilasasiamiehenä toimi järjestökoordinaattori Kaisa 
Ronkainen. Tietosuojavastaavana oli Katriina Piironen. 
Yhdistyksen työsuojelupäällikkönä oli talouspäällikkö 
Marjut Anttonen. Henkilökunta oli valinnut keskuudes-
taan työsuojeluvaltuutetuksi Taru Latvalan. Työnantaja-
na yhdistys on järjestäytynyt Hyvinvointialan Liittoon.  

Henkilökunta osallistui koulutuksiin koulutussuunnitel-
man mukaisesti. Koko henkilöstölle järjestettiin työpaik-
kakoulutuksena organisaatiopsykologi Pekka Järvisen 
vetämä työyhteisötaidot-koulutus. Lisäksi henkilökun-
ta osallistui koulutuksiin, joissa käsiteltiin muun muassa 
Lapset puheeksi -menetelmää, asiakaspalvelua sekä sen 
lisäksi mm. terveyden edistämistä. Toiminnanjohtaja 
valmistui Tampereen yliopiston Sosiaali- ja terveysjoh-
tamisen Executive MBA -koulutusohjelmasta. Hänen ke-
hittämistehtävänsä Miksi olemme olemassa – Järjestön 
strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäris-
tössä julkaistiin Syöpäjärjestöjen julkaisusarjassa. Palve-
lupäällikkö opiskeli Lähiesimiestyön ammattitutkintoa ja 
talouspäällikkö osallistui talouden ja tuottavuuden joh-
taminen -koulutuskokonaisuuteen. Järjestökoordinaat-
tori suoritti kriisityön erikoistumisopinnot. 

Henkilökunnan työterveyshuolto oli järjestetty Finla 
Työterveydessä. Työntekijöiden terveydentilaa ja työssä 
selviytymistä seurattiin yhteistyössä työterveyshuollon 
kanssa. Työntekijöiden hyvinvointiin panostettiin muun 
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. Edellisenä vuonna remontoi-
dut toimistotilat mahdollistivat hyvät työskentelyolo-
suhteet. Remontin yhteydessä kahdeksannesta kerrok-
sesta valmistui erillinen toimistotila, joka vuokrattiin 
loppuvuodesta. Yhdistyksen tiloja tarjottiin yhteisölli-
syys-teeman mukaan käyttöön muun muassa syöpään 
liittyville järjestöille ja ryhmille.  

Strategiassa sitoudumme kehittämään osaamista ollaksemme vahva ja osaava järjestö muuttuvassa 
maailmassa. Tiivis yhteistyö niin Suomen Syöpäyhdistyksen, kuin sen jäsenjärjestöjen kanssa mahdol-
listaa toimintamme vaikuttavuuden. 

7.1 Yhdistyksen kokoukset ja hallitus 

Yhdistyksen hallinnosta vastaa ja toimintaa valvoo yh-
distyksen hallitus. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 
11.4. ja syyskokous 12.12. Lisäksi pidettiin 13.11. yli-
määräinen kokous sääntömuutoksen takia. Yhdistyksen 
hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien yh-
deksän jäsentä ja varajäsentä (liite 1). Erovuorossa on 
vuosittain kolme jäsentä ja varajäsentä. Hallitus valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi 
kerrallaan.  Puheenjohtajana toimi Hannu Routamaa ja 
varapuheenjohtajana Kaija Leino.  
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7.5 Yhteistyö ja edustukset 

Yhteistyötä tehdään tiiviisti ja yhä enenevässä määrin 
niin Syöpäjärjestöjen kesken kuin muidenkin toimijoi-
den kanssa.  

Yhdistyksen edustajana Suomen Syöpäyhdistyksen val-
tuuskunnassa oli Pirkko Ollikainen ja hänen henkilökoh-
tainen varajäsenensä oli Harri Merta. Pirkko Ollikainen 
toimi myös Syöpä-lehden toimituskunnan jäsenenä. 

Syöpäjärjestöjen toiminnanjohtajat tapaavat useita ker-
toja vuodessa toiminnanjohtajakokousten merkeissä, 
Anne Lindfors osallistui kokouksiin. 

Syöpäjärjestöjen yhteisen kehittämissuunnitelman to-
teuttamiseen liittyvistä työryhmistä toiminnanjohtaja 
Anne Lindfors oli puheenjohtajana vapaaehtoistoimin-
nan kehittämistyöryhmässä ja talouspäällikkö Marjut 
Anttonen jäsenenä Syöpäjärjestöjen taloutta ja hallintoa 
kehittävässä työryhmässä. Anne Lindfors oli jäsenenä 
Syöpäjärjestöjen Syöpäkeskus (FICAN) -vaikuttamistyö-

8. Talous  

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista, palveluiden myynnistä, varainhankinnasta ja sijoitustoi-
minnasta. Yhdistyksen toiminta rakentuu merkittävältä osin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan 
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 
poliklinikka, neuvonta-asema sekä hallinto sisältäen 

myös järjestötoiminnan. Omaa tieteellistä tutkimusta ja 
tutkimukseen myönnettyjä apurahoja seurataan omana 
toiminnanalanaan.   

Yhdistyksen varsinainen toiminta koostuu lääkärikes-
kuksesta, yleishyödyllisistä palveluista ja hallinosta sekä 
omasta tieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimukseen jae-
tuista apurahoista.  

Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 418 645 euroa. Tuo-
tot supistuivat noin 4 % edelliseen vuoteen verrattu-
na. Tuottojen lievä supistuminen aiheutui yhdistyksen 
tarjoamien palveluiden uudelleen järjestelyistä. Var-
sinaisen toiminnan kulut olivat 1 567 303 euroa. Kulut 

ryhmässä. Myös muihin yhteisiin työryhmiin osallistut-
tiin työnkuvien ja vastuualueiden mukaisesti.  

Yhdistys on mukana Suomen Syöpäpotilaat ry:n hallin-
noimassa, STEA:n rahoittamassa Elossa ja osallisena – 
myös työelämässä -hankkeessa, jonka ohjausryhmän 
puheenjohtajana (kevät) ja varapuheenjohtajana (syksy) 
Anne Lindfors toimii. 

Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumiin kuului 14 potilas-
jäsentä ja muutama ammattilaisjäsen. Syöpäkeskuksen 
johtaja Annika Auranen osallistui kokouksiin. Anne Lind-
fors toimi Potilasfoorumin puheenjohtajana. Potilasfoo-
rumin vuonna 2017 alkanut kausi päättyi vuodenvaih-
teessa. 

Yhteistyö Tays Syöpäkeskuksen kanssa tiivistyi monel-
la tavalla ja yhdistyksen työntekijöitä osallistui useisiin 
työryhmiin, jotka käsittelivät muun muassa kuntoutus-
ta ja viestintää. Tays Syöpäkeskus sai kansainvälisen OE-
CI Cancer Center -statuksen, joka on yksi osoitus yh-
teistyön tuloksellisuudesta. Annika Auranen vieraili 
säännöllisesti yhdistyksessä yhteistyön koordinoimiseen 
liittyen. Syöpäkeskus-yhteistyötä tehtiin myös valtakun-
nan tasolla muun muassa liittyen Potilaan polkuun ja en-
simmäiseen valtakunnalliseen FICAN-päivään.  

Anne Lindfors osallistui Pirkanmaan järjestöverkoston 
edustajana Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistusval-
mistelun Liikelaitos-työryhmään sotevalmistelun loppu-
miseen (maaliskuu) saakka.  

Puheenjohtaja Hannu Routamaa toimi Pirkanmaan Hoi-
tokotia hallinnoivan Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiön 
hallintoneuvoston jäsenenä. Anne Lindfors toimi sääti-
ön hallituksen puheenjohtajana. Säätiön sääntöjen mu-
kaan Pirkanmaan Syöpäyhdistys valitsee säätiön hal-
lintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto puolestaan 
valitsee hallituksen jäsenet. Vuoden aikana hyväksyttiin 
Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiön sääntömuutos, johon 
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen hallitus otti kantaa.  
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kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vajaat kolme 
prosenttia. STEA:n tukea yhdistys sai Suomen Syöpäyh-
distykselle myönnetystä kuntoutusavustuksesta 5 712 
euroa kuntoutuskurssien järjestämiseen.  

8.3 Varainhankinta  

Yhdistyksen varainhankinnan nettotuotto oli 606 661 
euroa, sen ollessa edellisenä vuonna 520 110 euroa. Va-
rainhankinta koostui jäsenmaksuista, lahjoituksista sekä 
keräystuotoista. Ero edelliseen vuoteen johtui saaduis-
ta testamenttituottoista. Testamenttituotto rahastoitiin 
Pirkanmaan Syöpärahastoon.  

Yhdistys sai yksityishenkilöltä muisto- ja merkkipäivä-
lahjoituksia 3 150 (2 200) euroa. Tämän lisäksi yksityis-
henkilöiltä saatiin muita lahjoituksia ja keräystuottoja 
yhteensä 21 315 (15 860) euroa.  

Keräystuotot koostuivat jäsenten maksamista tukimak-
suista ja nettikeräyksestä. 

Yhdistys sai lahjoituksia ja keräystuottoja yhteisöiltä 
seuraavasti:  

• Pirkanmaan Kansanterveys ry (80 000 €) 

• Paavo Sirénin testamenttisäätiö (10 000 €) 

• Alen Consulting Oy (1 000 €)  

• Alma Media Oyj (5 500 €) 

• BC Nokia Näädät Oy (1 500 €) 

• Tampereen seudun hautauspalvelut Oy (2 100 €) 

• Teleperformance Nordic Ab (2 418,08 €) 

• Ylöjärven Kukka ja Hautaustoimisto Oy (1 000 €) 

• Gramex-korvaus (1 631,07 €) 

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 508 300 euroa edellisen vuoden 
nettotuoton ollessa 252 700 euroa. Yhdistyksen sijoitus-
salkun hoitajana toimi Evli Pankki Oyj. 

Nettotuloksen kasvu johtui siitä, että edellisenä vuon-
na kirjattuja arvonalennuksia voitiin palauttaa.  Sijoitus-
ten arvonalennuksia- ja palautuksia kirjattiin tuloslas-
kelmaan tuotoksi 153 487 euroa ja kuluksi 297 euroa. 
Vuokratuottoihin liittyviä osakehuoneistojen vastike- ja 
ylläpitokuluja oli 94 169 euroa. Toimintavuonna saatiin 
metsän myynnistä nettotuottoja 86 899 euroa.   

8.5 Tilikauden tulos 

Tilikauden tulos oli 73 176,98 euroa alijäämäinen. Edel-
lisenä vuonna tulos oli 280 061,30 euroa alijäämäinen. 
Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 1 148 685,43 eu-
roa, mikä oli 55 788 euroa enemmän verrattuna vuoteen 
2018. Tilikauden tulokseen vaikutti eniten sijoitusten ar-
vonalennusten purku. Varainhankinnalla pystyttiin kat-
tamaan varsinaisen toiminnan alijäämää 606 661 euroa. 
Edellisenä vuonna, vastaava summa oli noin 520 110 eu-
roa. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat edellisen vuo-
teen verrattuna noin 250 000 euroa suuremmat johtuen 
metsän myyntituotoista ja sijoitusten arvonalennusten 
palautuksista. 

Taseen loppusumma oli 6 575 625 euroa. Edellisen vuo-
den taseen loppusumma oli 6 568 040 euroa. 

Varainhankinnan tuotot vuonna 2019. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot vuonna 2019. Tilikauden tulos vuonna 2019.
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Liitteet 

Liite 1: Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n hallituksen jäsenet 2019 

VARSINAISET JÄSENET

Hannu Routamaa (puheenjohtaja) 

Mikko Aaltonen    

Harri Merta    

Eevi Apponen    

Kaija Leino (varapuheenjohtaja)   

Sami Wirkkula    

Saija Pajuoja    

Heikki Punkka    

Minna Tanner    

     

VARAJÄSENET

Pirkko Ollikainen   

Anne-Mari Jussila   

Sirpa Ekstam     

Eeva-Liisa Laholuoma   

Johanna Kestilä   

Piia Lavonius    

Birgit Aikio    

Eero Nieminen    

Teija Liimatainen   

Tulevaisuus  

veluiden näkyvyyden lisääminen. Siihen panostetaan 
jatkossakin niin viestinnän, markkinoinnin kuin moni-
puolisen yhteistyön muodossa. Tunnettavuuden lisään-
tyminen alkaa kantaa hedelmää, mutta sen suurimmat 
vaikutukset näkyvät viiveellä. 

Lääkärikeskus Pirsyyn liittyen on tehty paljon kehittä-
mistyötä ja sen pohjalta tavoitteena on Lääkärikeskuk-
sen asiakasmäärän kasvaminen.  

Sekä omaa että yhteistyössä teh-
tävää tutkimustoimintaa suunni-
tellaan samoin kuin apurahojen 
jakoa. Vuosi 2021 on yhdistyksen 
70-vuotisjuhlavuosi. 

Yhdistyksen toiminta rakentuu 
merkittävältä osin varainhankin-
nan ja sijoitustoiminnan tuottojen 
varaan. Testamenttituottojen mää-
rä voi vaihdella vuosittain paljon, 
joten on tärkeää, että yhdistyksellä 
on vahva tase. 

Vaikka vuosikertomusta kirjoittaessa eletään historial-
lista koronakevättä, yhdistyksen tulevaisuuden näkymät 
ovat valoisat. Yhdistyksen toiminnalle ja asiantuntemuk-
selle on kysyntää ja tehostuneen viestinnän ja yhteis-
työn avulla yhä useampi syöpään sairastunut ja läheinen 
löytää palvelumme. 

Vuoden 2019 aikana kehitettiin kuntoutustoiminnan laa-
tua ja määrää ja tämä työ jatkuu. Vuoden 2020 teemaksi 
valittiin kuntoutus: hyvä elämä syövän jälkeen tai syövän 
kanssa. Lähestymme asiaa kokonaisvaltaisesti, huomioi-
den sairastuneen koko elämäntilanteen.  

Toiminnan painopiste siirtyy yhä enemmän perinteises-
tä neuvontatyöstä psykososiaalisen tuen tarjoamiseen 
ja erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvien haasteiden rat-
komiseen yhdessä asiakkaiden kans-
sa. Tämä edellyttää henkilökunnal-
ta osaamista ja kouluttautumista 
sekä uudenlaisten toimintatapojen 
omaksumista. 

Kuntoutukseen liittyy myös vaikutta-
mistyötä, sillä työskentelemme eh-
jien kuntoutuspolkujen toteuttami-
seksi. Tavoitteena on, että jokainen 
syöpään sairastunut saa tiedon yh-
distyksen palveluista. Yhteistyö Tays 
Syöpäkeskuksen kanssa on pohjana 
yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja 
vision toteutumiselle.  

Digitaalisten palveluiden kehittämisen osalta vuoden 
2020 alkupuolen poikkeustila on toiminut pakollisena, 
mutta tältä osin hyödyllisenä vauhdittajana.   

Haasteena on ollut yhdistyksen ja sen tarjoamien pal-

Toiminnan painopiste 
siirtyy yhä enemmän 

perinteisestä neuvontatyöstä 
psykososiaalisen tuen 

tarjoamiseen ja erilaisiin 
elämäntilanteisiin liittyvien 

haasteiden ratkomiseen yhdessä 
asiakkaiden kanssa.
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Liite 2: Tuloslaskelma

PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY 1

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

VARSINAINEN TOIMINTA
      Tuotot 418 644,96 435 380,25
      Kulut
           Henkilöstökulut -735 469,93 -695 573,38
           Poistot -80 228,98 -84 588,50
           Muut kulut -751 604,48 -748 088,78
      Kulut yhteensä -1 567 303,39 -1 528 250,66

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -1 148 658,43 -1 092 870,41

VARAINHANKINTA
      Tuotot 620 420,43 532 284,00
      Kulut -13 759,12 -12 174,87
      Yhteensä 606 661,31 520 109,13

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -541 997,12 -572 761,28

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
      Tuotot 642 645,74 565 983,14
      Kulut -134 345,60 -313 283,16
      Yhteensä 508 300,14 252 699,98

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -33 696,98 -320 061,30

YLEISAVUSTUKSET 54 500,00 40 000,00

RAHASTOT
      Rahastosiirto -93 980,00 0,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -73 176,98 -280 061,30

Liite 3: Tase  

PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY TASE 2

VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 265 872,59 333 481,44
Aineelliset hyödykkeet 468 110,60 470 504,90
Sijoitukset 5 321 490,37 5 249 244,87
Pysyvät vastaavat yhteensä 6 055 473,56 6 053 231,21

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
      Aineet ja tarvikkeet 1 152,40 2 866,40
      Vaihto-omaisuus yhteensä 1 152,40 2 866,40
Lyhytaikaiset saamiset
      Myyntisaamiset 20 365,24 25 790,17
      Arvonlisäverosaamiset 11 250,28 0,00
      Siirtosaamiset 71 006,22 8 314,63
      Lyhytaikaiset yhteensä 102 621,74 34 104,80

Rahat ja pankkisaamiset 416 376,96 477 837,38
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 520 151,10 514 808,58

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 575 624,66 6 568 039,79

  

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Yhdistyksen peruspääoma 168 187,93 168 187,93
Rahastot 4 182 729,22 4 088 749,22
Ed. tilikausien ylijäämä 2 087 950,42 2 368 011,72
Tilikauden yli/-alijäämä -73 176,98 -280 061,30
Oma pääoma yhteensä 6 365 690,59 6 344 887,57

VIERAS PÄÄOMA   

Lyhytaikainen
      Ostovelat 45 755,67 67 016,43
      Muut velat 31 015,68 33 512,73
      Siirtovelat 133 162,72 122 623,06
Lyhytaikaiset  yhteensä 209 934,07 223 152,22

Vieras pääoma yhteensä 209 934,07 223 152,22

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 575 624,66 6 568 039,79
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