
 
Sivu 1 

 
POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS – ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY 
 
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
 
Pohjanmaan Syöpäyhdistys on sääntöjensä mukaan jatkanut syöpätautien torjuntatyötä toiminta-
alueellaan Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. 

Yhdistyksen 59. toimintavuosi vietettiin potilastyön, taloudellisen tasapainon  sekä toiminnan laadun 
edelleen kehittämisen merkeissä.  Vuosi on ollut muutoksen vuosi, olemme palkanneet 
neuvontahoitajatoimintaan lisää resurssia, ottaneet mm. tukihenkilötoiminnassa käyttöön valtakunnallisia 
konsepteja sekä osallistuneet vahvasti Syöpäjärjestöjen strategiatyöhön.  

Yhdistys julkaisi edelleen tiedotuslehtisen parantaakseen tiedotusta syöpäpotilaille. Tiedotuslehtistä 
painettiin tänä vuonna kaksi kertaa: vuoden alussa ja alkusyksyllä. Tiedotuksen tehostamisella sekä 
sähköisten kanavia (www, sähköposti, Facebook) hyväksikäyttämällä haluaa yhdistys helpottaa myös 
hoitolaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden mahdollisuuksia jakaa ajankohtaista tietoa yhdistyksestä. 
Uutena sähköisenä kanavana on käytetty Seinäjoen Vaasan Keskussairaalassa ns. Info-TV:itä tiedon 
jakajana hyvin tuloksin. 

Vuoden aikana yhdistys on saanut jälleen erilaisia lahjoituksia ja niiden saamisella on ollut oma 
vaikutuksensa yhdistyksen talouden vakautumiseen. Kuntien ja kuntayhtymien rooli palliatiivisen hoidon 
rahoituksessa on myös kasvanut: kunnat rahoittavat ko. toiminnasta 25-75% alueesta riippuen. 
Yhdistyksen taloutta on tasapainottanut myös sijoitusomaisuuden hallinnan uudelleenjärjestelyt sekä 
sijoitusten hyvä tuotto. Muita merkittäviä rahoittajia ovat olleet Syöpäsäätiö (neuvontahoitajatoiminta) ja 
RAY (kriisiapu ja neuvonta sekä kuntoutus). 

Tilikauden tulos on ylijäämäinen 1.160,71€ (vuonna 2014: 74.103,21€ ylijäämää), taseen loppusumman 
ollessa 2.550.068,69€ (2014: 2.367.129,72€). Tappiot edellisiltä tilikausilta ovat yhteensä -19.853,48€ 
(2014: -93.956,69€). 

 
Syöpätautien ennaltaehkäisy on tärkeää ja siksi eri puolilla toimialuettamme järjestettiin paljon 
yleisötilaisuuksia.  

Tupakanpolton vahingollisuudesta tai muusta syövän ennaltaehkäisemiseen liittyvästä kerrottiin lukuisille 
koululais-, yritys- tai opiskelijaryhmille. Eri työpaikoille on järjestetty lukuisia irti tupakasta –kursseja. 
Vuoden 2015 aikana jatkettiin  uuden vieroitusmenetelmän (ns. 28 päivää ilman –menetelmä) 
käyttöönottoa. Näille kursseille osallistui yhteensä 138 henkilöä. 

Erityisesti luomitutkimuspäivät ovat olleet suosittuja. sekä useita luomitutkimuspäiviä ympäri toimialueen. 
Myös rintojen omatarkkailusta kerrottiin eri tilaisuuksissa. Yhdistyksen järjestämiin luomitutkimuksiin 
osallistui vuoden 2015 aikana yhteensä 504 henkilöä 

 
Syöpätautien varhaiseksi toteamiseksi on edelleen järjestetty gynekologisen syövän seulontatutkimuksia 
kuntien toimeksiannosta, mutta se toiminta on eriytetty omaan erilliseen Oy Cytlab Ab -yhtiöön (Y-tunnus 
2223444-9). Yhtiön liiketoiminta myytiin tilikauden lopussa oululaiselle Coronaria Diagnostiikka Oy:lle. 

Cytlabin viimeinen toiminnallinen, vuoden 2015 tilikauden liikevaihto laski ollen  354.677,40 € euroa ja tulos 
oli liiketoiminnan myynnin ansiosta selvästi voitollinen 66.434,22€ (2014: 4.207,68 tappiollinen). Yhdistys 
omistaa yhä Oy Cytlab Ab:n koko osakekannan. Laboratorioon saapui sen viimeisen toimintakauden 
aikana 17.169 joukkotarkastusnäytettä (2014: 19.782).  

 
Syöpäpotilastoimintaan on kuulunut 12 (2014: 12) toteutunutta, viiden päivän pituista KELA:n 
kustantamaa internaattimuotoista sopeutumisvalmennuskurssia, lisäksi (2014: 7) kurssia peruuntui 
osanottajien vähyyden takia. Kursseille osallistui yhteensä 178 potilasta ja omaista. Kaikki KELA:n 
rahoittamien kurssien päävastuullisena järjestäjänä ja kumppaninamme toimi Härmän Kuntokeskus.  
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Lisäksi järjestettiin kolme RAY:n tukemaa sopeutumisvalmennuskurssia, yksi Härmän Kuntokeskuksessa ja 
yksi saaristossa järjestetty uudenlainen kurssi teemalla ”Voimaa Luonnosta”. Lisäksi järjestettiin syksyllä 
2015 ensimmäinen ns. avomuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi. 

Paikallisia ja alueellisia syöpäpotilaskerhoja tai -osastoja oli vuoden lopussa 29 kpl, joista kahdeksan oli 
ruotsinkielisiä kerhoja. 

Yhdistys on toimikauden aikana tukenut monin tavoin potilaskerhojen toimintaa ja erityisesti niiden 
yhteishankkeita, Pohjalaista syöpäpotilaspäivää (Vaasassa syyskuussa), toimihenkilöiden 
koulutustilaisuuksia, Hengellisiä päiviä (Kalajoella toukokuussa) ja ruotsinkielisten potilaskerhojen 
virkistyspäiviä. 

Kerhojen ja osastojen motivaatiopäivät järjestettiin keväällä Härmän kuntokeskuksessa (suomenkieliset) ja 
Mustasaaren Sulvalla (ruotsinkieliset). Suomenkielisten kerhojen ja osastojen yhteistyötoimikunta kokoontui 
helmikuussa 2015. Lisäksi kerhot ja osastot ovat toimineet erittäin aktiivisesti järjestäen kuukausikokouksia, 
virkistysmatkoja ja retkiä. Kerhojen ja osastojen toiminnan piirissä on mukana noin 2.000 pohjalaista. 

 

Syöpäpotilaiden palliatiivista kotisaattohoitoa yhdistys on jatkanut Mustasaaren- Vöyrin, Pietarsaaren 
sosiaali- ja terveysviraston vastuualueella, rannikko- Pohjanmaan ns. K5-alueella (Korsnäs, Maalahti, 
Närpiö, Kristiinankaupunki, Kaskinen) sekä Kokkolan- Kruunupyyn alueella. Toiminta on osittain rahoitettu 
RAY:n tuella ja osittain kuntien ja Syöpäyhdistyksen sekä paikallisten potilaskerhojen tuella sekä 
keräysvaroilla.  

 

Kriisiterapeutti, psykoterapeutti Ulla Korpinen aloitti toimessaan 4.5. Potilaskuraattori Gunnar Norrlund jäi 
eläkkeelle huhtikuun alussa. Yhdistyksen kriisiterapeutti tapasi vuoden aikana yhteensä potilasta yhteensä 
326 kertaa (vajaa 8 kuukautta). Sen lisäksi on sairaaloissa ja terveyskeskuksessa suoritettu 
potilaskuraattorin toimesta ammattihenkilökunnan työnohjausta. 

Palliatiivisilla hoitajilla on ollut toimintavuoden aikana potilaskäyntejä yhteensä 1.201 kpl (2014: 1.227 kpl) 
yhteensä 201, ei sisällä Pietarsaaren seudun potilaita (2014: 337), sisältää Pietarsaaren potilaat) eri 
potilaan kanssa. Palliatiivisten hoitajien työ tapahtuu yhä kiinteämmässä yhteistyössä kuntien tai 
kuntayhtymien kanssa. 

 

Tukihenkilöverkoston kehittäminen jatkui toimikaudella niin, että yhdistys järjesti sekä suomen- että 
ruotsinkielinen tukihenkilökoulutuksen Suomen Syöpäyhdistyksen uuden konseptin mukaisesti. Olemme 
olleet vahvasti mukana rakentamassa tätä konseptia. Syöpäjärjestöjen tukihenkilökoulutus ulotettiin vuoden 
2015 aikana koskemaan myös vertaistukiryhmien ohjaajien koulutusta. Tähän koulutukseen osallistui 
vuoden 2015 lopulla neljä tukihenkilöä. Tukihenkilöverkostossa oli vuoden 2015 aikana noin 70 henkilöä. 

 

Syöpäneuvonta-asemapalvelut on järjestetty Vaasan, Kokkolan, Pietarsaaren ja Seinäjoen toimistoihin.  

Neuvonta-asemilta on annettu tautia koskevaa tietoa potilaille, omaisille ja oireettomalle väestölle. 
Syöpäpotilaiden keskusteluryhmiä on toiminut eri neuvonta-asemilla seuraavasti: Vaasassa neljä ryhmää, 
Seinäjoella kaksi ryhmää, Pietarsaaressa kaksi ryhmää ja Kokkolan seudulla neljä ryhmää. 
Neuvontahoitajat ovat kohdanneet potilaita ja omaisia neuvoen ja tukien yhteensä 3.667  kertaa. 

 

Syöpätauteja koskevaa koulutustoimintaa järjestettiin toimintavuoden aikana 
terveydenhuoltohenkilöstölle toiminta-alueen sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä luonnollisesti 
yhdistyksen neuvonta-asemilla. Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten ja sairaalan 
syöpäyhdyshenkilöille järjestettiin oma koulutuspäivä toukokuussa. 
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Jäsenistön määrä laski toimikauden aikana hieman eli 139 hengellä. Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 
31.12.2015 yhteensä 12.835, kun se vuotta aiemmin oli 12.974 henkeä.  

Väestön ja jäsenistön ikääntymisellä on oma merkityksensä jäsenkunnan kasvattamisessa myös 
valtakunnallisella tasolla. 

Henkilöjäsenmaksu oli toimintakauden aikana 22€ ja kuntajäsenmaksu 3 senttiä/henkikirjoitettu asukas. 
Alueen kunnista vain osa on yhdistyksen kuntajäseniä.  

 

Varainhankinnassa tärkeimmät tulolähteet olivat jäsenmaksut 266.359,46€ (2014: 243.325,67€), erityisen 
suuri merkitys oli lahjoituksilla ja testamenttilahjoituksilla, joiden arvo toimintavuonna oli yhteensä 
503.274,88€ (2014: 288.931,35€). Adressimyynnin arvo oli toimintavuoden aikana 45.318,60€ (2014: 
39.740,80€). 

 

Hallinto ja henkilöstö. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu edelleen 11 varsinaista ja 10 varajäsentä, jotka 
edustavat eri ammattiryhmiä, kansalaispiirejä ja alueita. Sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia pidettiin 
toimintakautena kaksi sekä muiden hallintoelinten (hallitus ja hallituksen työvaliokunta) kokouksia yhteensä 
11.  

Vakituiseen henkilökuntaan kuului vuoden lopulla 11 henkeä. Henkilöstökulujen yhteissumma oli 
523.793,39€ (2014: 477.107,58€).  

Uudeksi kriisiterapeutiksi palkattiin Ulla Korpinen, joka aloitti toimessaan toukokuussa 2015. 
Potilaskuraattori Gunnar Norrlund jäi eläkkeelle huhtikuussa. 

 

Tulevaisuuden uhkakuviin ja haasteisiin kuuluvat edelleen toiminnan rahoittaminen ja syöpätapausten 
lisääntyminen. Vallitseva sijoitusmarkkinatilanne huolestuttaa: sijoitusten arvon kehitys ja tuotto on 
keskimääräistä pienempää, varsinkin pitkällä ajanjaksolla. Tästä syystä sijoitusten hallintaa on kehitetty ja 
keskitetty kahdelle yhteistyökumppanille (Osuuspankki ja Aktia), jotta sijoitusten tuotto paranisi ja hallinta 
helpottuisi.  

Yhdistys on edelleen aktiivisesti osallistunut Suomen Syöpäjärjestöjen kehitystyöhön.  Tarkoituksena on 
tehostaa yhteistyötä ja taata jäsenjärjestöille perusrahoitus.  

Pohjanmaan Syöpäyhdistys – Österbottens Cancerförening ry:n jäsenkunnan uskollisesti maksama 
jäsenmaksu kielii siitä, että yhdistys on jäsenilleen tärkeä, mutta myös siitä, että jäsenet haluavat tukea 
yhdistystä tärkeässä tehtävässä; taistelussa syöpää vastaan. Vankka tuki rohkaisee uusiin ponnistuksiin. 
 

Yhdistyksen talouden riskejä ovat mm. yleisen taloudellisen tilanteen sekä asenneilmaston vaikutus 
keräys- ja lahjoitustuottoihin. Myös kuntatalouden heikkeneminen ja sote-uudistuksen mukanaan tuoma 
rakennemuutos voi olla riski nimenomaan palliatiivisen hoidon rahoittamiselle.  

Tekemällä arvokasta työtä pohjalaisten syöpäpotilaiden hyväksi, ansaitsemme varmasti oman osamme 
lahjoituksista ja keräyksistä sekä jäsenmaksuina myös jatkossa.  

Myös yhdistyksen osittain omistaman kiinteistön (KOY Raastuvankatu 13) liiketoiminnan ja arvon kehitys 
on riski yhdistyksen taloudelle. Yhtiön osakkeiden arvoa on kirjattu alas yhdistyksen taseessa. Alaskirjaus 
perustuu yhtiöstä tehtyyn viralliseen arvioon.  

Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja Oy Cytlab Ab:n toimitusjohtajana on vuoden 2015 aikana toiminut 
Markku Suoranta. 

 

Maaliskuun 10 päivänä  2016 

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry 

Hallitus 


