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1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET: TOIMINTAA IHMISTEN KANSSA IHMISTEN HYVÄKSI
Toimintavuonna 2019 syöpäjärjestöissä valmisteltiin strategiaa vuosille 2021–25. Sekä jäsenyhdistyksissä
että muutoin voimassa oleva strategia koettiin hyväksi lähtökohdaksi. Muutostarpeet keskeisten linjausten
osalta jäivät vähäisiksi. Valmistelutyön keskusteluissa korostui vapaaehtoistoiminnan ja läheisyyden merkitys. Järjestö toimii ihmisen kanssa ihmisten hyväksi.
Uudessa strategiassa syöpäjärjestöjen arvot säilyivät ennallaan: tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, saavutettavuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Toiminta-ajatus sai muodon: Ehkäisemme syöpään sairastumista, edistämme siitä selviytymistä ja tarjoamme tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Myös visio, siis näkemys
tulevaisuuden tavoitetilasta, säilyi nykyisessä muodossa. Tavoitteena on hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä
huolimatta.
Strategian toteutuksessa on tärkeää ennakoida toimintaympäristön muutoksia. Monet muutokset vaikuttavat Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen toimintaan muita alueita voimakkaammin. Väestö ikääntyy ja keskittyy, yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen vaikeutuu, sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennetta uudistetaan ja digitaalisuus tuo omat haasteensa.
Väestön ikääntyessä syöpätapausten määrä kasvaa edelleen. Uusien syöpätapausten määrä kasvaa erityisesti
yli 75-vuotiaiden keskuudessa. Monet kokevat huolta palvelujen saatavuudesta. Lisähuolta tuo yksinäisyys.
Syöpäyhdistyksen työntekijöiden avulle ja osaamiselle sekä vapaaehtoisten läsnäololle on tarvetta – ihmisen
läsnäoloa ja läheisyyttä ei voi korvata virtuaalisella yhteydenpidolla.
On myönteistä, että suurimmalla osalla suomalaisista elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat ovat viime vuosikymmeninä parantuneet. Osa ihmisistä on kuitenkin jäänyt myönteisen kehityksen ulkopuolelle. Usein huolet, kuten sairaudet, työttömyys ja toimeentulovaikeudet näyttävät vielä kasautuvan. Ihmisten kyky selviytyä
yhteiskunnassa ja käyttää tarjolla olevia palveluja ja mahdollisuuksia on erilainen. Syöpä tai muut sairaudet
heikentävät myös kykyä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja lisäävät yksinäisyyttä.
Tutkimusten mukaan jopa 40 prosenttia uusista syöpätapauksista on ehkäistävissä. Tunnetuin syöpäriskiä
lisäävä tekijä on tupakointi. Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää on kiinnittää huomiota myös alkoholin käyttöön ja ruokavalioon, riittävään liikuntaan, painonhallintaan, seksuaaliterveyteen ja auringon ultraviolettisäteilyyn. Terveyttä edistävät elintavat tulisi omaksua jo nuorena. Tässä tarvitaan myös syöpäjärjestöjen tukea ja vaikuttamista.
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksessä uuteen strategiakauteen siirtyminen käy sujuvasti. Mielestäni sekä yhdistyksen työntekijät, hallitus että muut vapaaehtoistoimijat ovat osaavia ja tehtäväänsä sitoutuneita. On
ollut hienoa kuulua joukkoon. Lahjoittajien ja toimintaa eri tavoin tukeneiden ansiosta yhdistyksen talous on
vakaa. Toiminalliset valmiudet ovat hyvät ja uskon suotuisan ratkaisun löytyvän myös toimitilojen osalta.
Monin tavoin antoisa ja palkitseva 12 vuoden jakso Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen puheenjohtajana
päättyi osaltani vuoden 2019 lopussa. Näihin vuosiin on mahtunut paljon aurinkoisia päiviä, iloa ja onnistumisia, mutta myös pilvisiä aikoja. Päällimmäisenä on kuitenkin kiitollisuus. Luottavaisin mielin siirrän puheenjohtajan viestikapulan Raakel Ikoselle. Toivotan hänelle samoin kuin koko hallitukselle ja kaikille vapaaehtoisille sekä toiminnanjohtajalle ja muille työntekijöille onnea ja menestystä tehtävissään.
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksessä vuosi 2019 oli vireän ja vakaan toiminnan aikaa, tästä parhaat kiitokset
yhdistyksemme jäsenille ja kaikille eri tehtävissä toimiville vapaaehtoisille. Kiitän yhdistyksen työntekijöitä,
lahjoittajia, yhteistyökumppaneita, kaikkia yhdistyksen toimintaa ja syöpätyötä tukeneita.
Matti Väistö

2. YLEISTÄ
Vuosi 2019 oli Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen 63. toimintavuosi. Pohjois-Karjalaan perustettiin Suomen
Syöpäyhdistyksen Pohjois-Karjalan osasto vuonna 1956 ja se hyväksyttiin Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys
r.y:nä yhdistysrekisteriin 16.5.1967. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Syöpäyhdistys – Cancerföreningen i Finland ry:een. Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Karjalan maakunta. Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen toiminnan eettisenä perustana ovat Syöpäjärjestöjen valtakunnalliset arvot: tasa-arvoisuus ja
oikeudenmukaisuus, saavutettavuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys.
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys r.y:n säännöt määräävät yhdistyksen toiminnan eli yhdistyksen tarkoituksena
on toiminta-alueellaan työskennellä syöpäsairauksien ehkäisemiseksi ja näiden sairauksien seuraamusten vähentämiseksi ja torjumiseksi. Strategia vuosille 2016-2020 ohjaa yhdistyksen toiminnan suunnittelua. Visiomme on HYVÄ ELÄMÄ ILMAN SYÖPÄÄ JA SYÖVÄSTÄ HUOLIMATTA (Syöpäjärjestöjen strategia 2015-2020).
Syöpään sairastuu elämänsä aikana joka kolmas suomalainen. Syöpäjärjestöjen toiminta-ajatuksena on syövän voittaminen. Se tapahtuu ehkäisemällä syöpään sairastumista, varhentamalla sairauden toteamista ja
kehittämällä sen hoitoja. Siihen pyritään tukemalla jokaista syöpään sairastunutta toipumaan ja elämään rikasta elämää sairaudesta tai sen jättämistä jäljistä huolimatta. Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen strategisina tavoitteina vuosina 2016-2020 on tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista sekä edistää hyvää elämää syövästä huolimatta. Toimintavuoden painopisteenä oli vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen niin tukija kriisitoiminnan kuin syövän ennaltaehkäisyn puolella.
Vuoden 2019 toimintaa toteutettiin yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti. Asetettuihin tavoitteisiin päästiin hienosti. Muun muassa vapaaehtoistoimintaa vahvistettiin vuoden
aikana järjestämällä vapaaehtoistoiminnan infoja sekä kouluttamalla ja tukemalla vapaaehtoisia. Käynnistettiin paikallisosastotoiminnan kehittämisen -projekti, johon saatiin avustus Syöpäsäätiöltä. Lisäksi henkilöstö kävi vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutuksen, jonka Suomen Syöpäyhdistys järjesti. Uutena toimintana käynnistyi Minä, syöpä, työ -teemasarja työikäisille syöpään sairastuneille sekä perhetoiminnan kehittäminen käynnistyi. Uutena toimintana käynnistyi myös iho- ja luomihuolitoiminnan koulutukset terveydenhuolto henkilöstölle yhteistyössä Siun Soten kanssa. Alueen sopeutumisvalmennuskursseja uudistettiin
ja kaikki kurssit toteutuivat.
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta myönsi syövän torjuntatyön pronssisen ansiomitalin yhdistyksen
hallituksen jäsenelle Sirpa Romppaselle. Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen hallitus muisti pitkäaikaisia vapaaehtoistoimijoita ansiomerkein Kesäpäivä -juhlassa Huhmarissa. Kultaisia ansiomerkkejä jaettiin kahdeksan (8) ja hopeisia ansiomerkkejä jaettiin 15.

Kultaisen ansiomerkin saaneet vapaaehtoiset

Sirpa Romppanen, hopeinen syöväntorjuntatyön ansiomitali

Hopeisen ansiomerkin saaneet vapaaehtoiset

3. HALLINTO

3.1. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 3.4.2019 ja syyskokous 28.11.2019. Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Kevätkokoukseen osallistui 29 henkilöä ja syyskokoukseen 23 henkilöä.

3.2. Hallitus
Yhdistyksen hallinnosta vastasi ja yhdistyksen toimintaa valvoi yhdistyksen hallitus, johon kuuluivat puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa. Pöytäkirjoihin kirjattiin 128 §:ää.
Hallituksen jäsenet vuonna 2019
Matti Väistö, puheenjohtaja, valtiopäiväneuvos, Kiihtelysvaara
Raakel Ikonen, varapuheenjohtaja, osastonhoitaja, Outokumpu
Irja Väisänen, hoitotyön opettaja, Joensuu
Vuokko Väistö, sairaanhoitaja (el.), Tohmajärvi
Martti Kejonen, eläkeläisyrittäjä, Kitee
Leena Kuvaja, palveluesimies, Nurmes
Leena Pöyhönen, sairaanhoitaja (el.), Joensuu
Anja Back, johtava hoitaja (el.), Ilomantsi
Sirpa Romppanen, ohjaaja, Eno
Terhi Sakara, site manager, Joensuu
Hallituksen kunniapuheenjohtaja
lääkintöneuvos Pertti Puhakka
Hallituksen kunniajäsenet
Irma Nuutinen, Kiihtelysvaara
Kaisu Mustonen, Lieksa
Salme Hiltunen, Liperi
Aune Timonen, Kitee

Hallitusta avustavia toimikuntia oli kolme (3):
Hallitus kesäkokouksessa

Yhdistyksen toiminnan kehittämistiimi
Vuokko Väistö, Sirpa Romppanen, Terhi Sakara, Irja Väisänen (pj), Anja Back, Leena Pöyhönen, Leena Kuvaja,
Martti Kejonen ja Suvi Jolkkonen sekä puheenjohtaja Matti Väistö.
Lahjarahastotoimikunta
Matti Väistö, Leena Pöyhönen, Raakel Ikonen, Suvi Jolkkonen.
Työvaliokunta
Matti Väistö, Raakel Ikonen, Anja Back, Suvi Jolkkonen.

3.3. Tilintarkastajat
Tilintarkastus
Vastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Eeva Hiltunen. Varatilintarkastajana HT-tilintarkastaja
Teuvo Pursiainen.

3.4. Edustukset ja jäsenyydet
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta
Yhdistyksen edustajana oli lehtori Henna Myller ja hänen varajäsenensä oli toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen.
Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen järjestövaliokunta
Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Väistö.
Suomen Syöpäyhdistyksen hallitus
Valtiopäiväneuvos Matti Väistö.
Syöpäjärjestöjen valtakunnalliset järjestöpäivät Kuopiossa
Järjestöpäiville osallistui puheenjohtaja Matti Väistö, toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen, hallituksen jäsenet
Sirpa Romppanen ja Irja Väisänen.
Siun Sote/Pohjois-Karjalan keskussairaalan syöpätukiverkosto
Syöpätukiverkoston sihteerinä sairaanhoitaja Salla-Maaria Martikainen.
Pohjois-Karjalan Kansanterveydenkeskuksen hallinnoima maakunnallinen Savuton työryhmä
Yhdistyksen edustajana sairaanhoitajat Marketta Komulainen ja Marjo Toivanen
Yhdistys oli jäsenenä: Suomen Syöpäyhdistyksessä, Kotikartanoyhdistyksessä ja Pohjois-Karjalan Kansanterveydenkeskuksessa.

4. TOIMISTO JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen toimisto sijaitsi osoitteessa Karjalankatu 4 A 1 Joensuussa ja oli toimintavuonna avoinna ma klo
9-16, ti-to klo 9-15 ja pe klo 9-13.
Henkilöstöön kuuluivat kokopäivätoimisesti:
Suvi Jolkkonen, toiminnanjohtaja
Hilkka Pasanen, palvelusihteeri
Minna Kaartinen, sairaanhoitaja, tuki- ja kriisitoiminta, kuntoutus, terveyden edistäminen
Marketta Komulainen, sairaanhoitaja, periytyvyysneuvonta, kuntoutus, terveyden edistäminen aikuiset
Salla-Maaria Martikainen, sairaanhoitaja, tuki- ja kriisitoiminta
Marjo Pylkäs, sairaanhoitaja, tuki- ja kriisitoiminta, terveyden edistäminen lapset ja nuoret
Harjoittelussa, työkokeilussa
Kati Jormanainen, liiketalouden perustutkinnon opiskelija, harjoittelussa 9/2019 alkaen 2-3 päivää/viikko
Jaana Saksman, työkokeilu 12/2019, viestinnän tehtävät
Tanja Kaajanen, sairaanhoitajaopiskelija, työharjoittelu syksy 2019, kuusi (6) viikkoa

Luennoijina/kouluttajina/ohjaajina
Eeva-Kaisa Titov, kirurgian erikoislääkäri, luennoijana sopeutumisvalmennuskurssilla ja yleisötapahtumassa
Kari Salo, personal trainer, liikunnanohjaaja, ISLO, sopeutumisvalmennuskurssilla ohjaajana
Tuula Manninen, joogaryhmän ohjaaja
Silja Tarvonen, ravitsemusterapeutti, sopeutumisvalmennuskurssilla ohjaajana
Piia Nurhonen, FM, erityistason psykoterapeutti, perheterapeutti, luennoijana tukihenkilöiden koulutuksessa
ja ryhmätyönohjauksen ohjaajana yhdistyksen henkilöstölle
Leena Rosenberg, seksologi, luennoijana yleisötapahtumassa ja vertaistukihenkilökoulutuksessa sekä saattotukihenkilökoulutuksessa
Minna Peake, sairaanhoitaja, luennoija saattotukihenkilökoulutus ja sopeutumisvalmennuskurssi
Johanna Kokkola, valokuvaaja, Minä olen tärkeä -sopeutumisvalmennuskurssi
Mirjami Uotila-Nieminen, gastrokirurgi, luennoijana avanneleikattujen ensitietoillassa
Jonna Koljonen, avannehoitaja, luennoijana avanneleikattujen ensitietoillassa
Minna Hämäläinen, jooga- ja hyvinvointivalmentaja, Minä olen tärkeä -sopeutumisvalmennuskurssilla
Heidi Kolehmainen, terveydenedistämisen asiantuntija, Suomen Syöpäyhdistys, luennoijana Savuton neuvola
– koulutusiltapäivä
Virve Laivisto, kehittämispäällikkö, Suomen Syöpäyhdistys, luennoijana Savuton neuvola – koulutusiltapäivä
sekä luomihuolikoulutus x 1 / 2019
Joni Pussinen, ylilääkäri, luennoijana luomihuolikoulutukset x 2 / 2019
Leila Karttunen, osastonhoitaja, luomihuolikoulutukset x 2 / 2019
Vapaaehtoisina ohjaajina/luennoijina ryhmissä/koulutuksissa/yleisötilaisuuksissa
Anna Renko, tietoisuustaitovalmentaja, mielenhyvinvointiryhmän ohjaaja
Niina Vattulainen, kosmetologi, Minä olen tärkeä -sopeutumisvalmennuskurssi, naisten hemmotteluilta
Marja-Liisa Liimatta, sairaalapastori, luennoijana saattotukihenkilökoulutus
Anna Elina Rahikainen, toimintaterapeutti SYLVA ry, Fuck Cancer -ryhmä, osastotunti 1K:n henkilöstö
Maija Lehtola, runonlausuntaa naisten hemmotteluillassa
Kosmetologiopiskelijat Riveria, käsien hoitoa naisten hemmotteluillassa
Sokoksen asiantuntija, pukeutumisen vinkkejä, naisten hemmotteluilta
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, koulutuspäällikkö Tero Kuittinen, Miehestä mittaa -tapahtuma
Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto toiminnanjohtaja Heli Koponen, Miehestä mittaa -tapahtuma
Liikenneturvan edustaja, Miehestä mittaa -tapahtuma

5. JÄSENET, JÄSENETUUDET JA JÄSENTOIMINTA

Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt. Henkilöjäsenmaksu oli 25 euroa ja
kuntajäsenmaksu 0,05 euroa kunnan asukasta kohden. Henkilöjäseniä oli kertomusvuoden lopussa 2889
jäsenmaksun maksanutta yhdistyksen jäsentä (vuonna 2018 3019, vuonna 2017 3141, vuonna 2016 3213,
vuonna 2015 3322, vuonna 2014 3424). Jäsenmäärät kunnittain vuonna 2019 löytyvät liitteestä 1.

5.1. Jäsenetuudet
Kaikille jäsenille tuleva, taloudellisesti merkittävin jäsenetu on Syöpä Cancer-lehti. Muita jäsenetuja olivat:
- 3 euron korvaus syövän hoitoon liittyviltä erikoissairaanhoidon hoitopäiviltä ja poliklinikkakäynniltä jäsenmaksun maksamispäivästä lähtien

- jäsenhinta osastojen järjestämillä virkistysmatkoilla
- jäsenhintainen Joulumieltä jokaiselle -joulukonsertti
- jäsenille maksuton maakunnallinen Kesäpäivä -juhla Huhmarissa
- maksuton ohjaus rintojen omatoimiseen tarkkailuun
- Joensuun Keskusapteekki: perusvoiteet, ravintolisät – 10 %
- Vetrea Joensuu: fysioterapiapalveluiden, uimahallin, suolahuoneen ja kuntosalin sarjalipuista – 10 %
- LadyLine Joensuu: aloitusmaksu 0€, 12kk ja 24kk asiakkuus 59€/kk, sis. kuntosalin ja ryhmäliikuntatunnit
- Fysioterapia Sulevin alennukset
Jäsenyyteen kuuluvia syöpäpotilaiden hoitopäiväkorvauksia maksettiin vuoden aikana 1762 euroa (vuonna
2018 1824 euroa, vuonna 2017 2079 euroa, vuonna 2016 2736 euroa, vuonna 2015 2703 euroa, vuonna 2014
2229euroa). Lahjarahaston avustuksia jaettiin pankkikulut mukaan luettuna yhteensä 7007 euroa (vuonna
2018 5482,50 euroa, vuonna 2016 4364 euroa, vuonna 2015 4150 euroa). Hakemuksia tuli 18 taloudellisesti
haasteellisessa tilanteessa olevilta henkilöiltä ja perheiltä.

Maakunnallinen kesäpäivä -juhla Huhmari

Joulumieltä jokaiselle konsertti

5.2. Paikallisosastot ja niiden toiminta
Kertomusvuonna oli toiminnassa 12 yhdistyksen rekisteröimätöntä paikallisosastoa. Osastojen toimintaa ohjasi toimintaohje. Osastot järjestivät sen mukaisesti toimintansa suunnittelun ja toteutuksen sekä vastasivat
varojensa hoidosta. Toimintaohjeen mukaisesti osastojen keskeiset tehtävät ovat syöpätietouden edistäminen, yhdistyksen tuottamista kuntoutus- ja tukipalveluista tiedottaminen sekä sosiaalisen kuntoutus- ja virkistystoiminnan järjestäminen. Toimintakertomukset, tilinpäätökset, toimintasuunnitelmat, talousarviot ja
henkilövalinnat käsiteltiin osastojen vuosikokouksissa.
Osastojen keskeisiä toimintatapoja olivat kerhokokoontumiset, luentotilaisuudet, erilaiset harrastusryhmät
ja virkistystoiminta. Osastojen toiminta oli toimintavuonna pääosin aktiivista ja monipuolista. Osastot osallistuivat aktiivisesti ja ansiokkaasti Roosanauha-lipaskeräykseen. Osastojen toiminta tavoitti satoja ihmisiä.
Paikallisosastojen toiminnasta on tiivistelmä liitteessä 3. Varoja paikallisosastot keräsivät pääsääntöisesti pitämällä myyjäisiä, arpajaisia ja kirpputoria. Osastojen toiminnan taloudellinen tulos ja varat on esitetty liitteessä 2.

Yhdistyksen ja osastojen edustajien toiminnanohjaukselliset tapaamiset pidettiin kevät- ja syyskokouksien
yhteydessä. Lisäksi toiminnanjohtaja kävi vuoden alussa osastojen vuosikokouksissa. Toiminnanohjauksellisia
puheluja ja kasvotusten ohjauksia paikallisosastotoimijoiden kanssa kertyi vuoden aikana yhdistyksen henkilöstölle 67 kappaletta. Keväällä osastojen aktiivitoimijoille järjestettiin WhatsApp-koulutus (osallistujia 26),
jotta viestintää osastojen ja yhdistyksen välillä saatiin tiiviimmäksi. Tämän viestinnän kautta myös saatiin
tehostettua osastojen tapahtumista tietoa yhdistyksen somekanaviin. Keväällä osastojen aktiiveille järjestettiin koulutus yhteistyössä Yksi Elämä -verkoston kanssa Kolilla. Koulutuksen aiheena oli Semppi-salkkujen sisältö ja niiden hyödyntäminen terveystapahtumissa. Osallistujia koulutukseen yhteensä 42 henkilöä. Syksyllä
käynnistettiin paikallisosastojen toiminnan kehittämisprojekti, johon saatiin projektirahoitus Syöpäsäätiöltä.
Projekti käynnistettiin järjestämällä osastojen aktiiveille työpajapäivä, jossa käsiteltiin projektin tavoitteet,
järjestettävien vapaaehtoistoiminnan infojen sisällöt ja osastotoimijoiden koulutustarpeita. Vapaaehtoistoiminnan infot järjestettiin neljällä (4) paikkakunnalla ja ne tavoitti 50 henkilöä. Kuudesta (6) eri paikallisosastosta oli edustus yhdistyksen hallituksessa.
Yhdistyksen osastoina perustamisjärjestyksessä toimivat:
* Lieksan osasto, perustettu 1975
puheenjohtaja Raija Piironen, sihteeri Kaisu Mustonen
* Nurmeksen osasto, perustettu 1980
puheenjohtaja Leena Kuvaja, sihteeri Helena Halonen
* Enon osasto, perustettu 1982
puheenjohtaja Sirpa Romppanen, sihteeri Marjatta Piitulainen
* Outokummun osasto, perustettu 1982
puheenjohtaja Pirjo Vauhkonen, sihteeri * Kiteen osasto, perustettu 1983
puheenjohtaja Aune Timonen, sihteeri * Juuan osasto, perustettu 1984
puheenjohtaja Kyllikki Väyrynen, sihteeri * Ilomantsin osasto, perustettu 1984
Puheenjohtaja Anja Back, sihteeri * Tohmajärven osasto, perustettu 1986
puheenjohtaja Vuokko Väistö, sihteeri Seija Dufva
* Polvijärven osasto, perustettu 1987
puheenjohtaja Mirja Tanskanen, sihteeri Arja Leskinen
* Kiihtelysvaaran osasto, perustettu 1991
puheenjohtaja Irma Nuutinen, sihteeri * Liperin osasto, perustettu 1991
puheenjohtaja Terhi Sakara, sihteeri Leena Pekkinen
* Kontiolahden osasto, perustettu 1991
puheenjohtaja Pirkko Jokinen, sihteeri Marjatta Myyry

Paikallisosastotoimijoiden työkokous

Paikallisosastojen toimintaa tuettiin taloudellisesti, tiedotuksellisesti ja toiminnallisesti sekä välittämällä syöpäjärjestöjen tuottamia potilasoppaita ja yhdistyksen esitteitä.

6. MAAKUNNALLINEN TUKI- JA KRIISITOIMINTA
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämän kohdennetun avustuksen avulla toteutettiin alueellista syöpään sairastuneiden ja heidän läheisten tuki- ja kriisitoiminta, jossa yhdistyksen

sairaanhoitajat, palvelusihteeri ja toiminnanjohtaja sekä koulutetut tukihenkilöt toimivat syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä apuna sairauden eri vaiheissa. STEA myönsi yhdistykselle alueelliseen syöpään
sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja kriisitoimintaan avustusta 85 512 euroa, josta yhdistyksellä on
merkittävä omavastuuosuus. Sairauden aiheuttaman epävarmuuden kohtaaminen sairastuneen ja läheisen roolissa oli keskeinen tuen tarpeen aiheuttaja sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että puhelinkeskusteluissa.

Asiakaskohtaamiset yhdistyksen henkilöstö tuki- ja kriisitoiminta

Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tuki- ja kriisitoiminnassa sairaanhoitajilla oli yhteensä kohtaamisia tuettavien kanssa 588, joista naisia oli n. 70 % ja miehiä n. 30 %. Käyntejä asiakkaiden kotona oli
yhteensä 80 (v.2018 102, v.2017 117, v.2016 89, v. 2015 58 ja v.2014 90 käyntiä). Tukikäyntejä tehtiin ympäri
Pohjois-Karjalaa. Käynnit olivat asiakkaille maksuttomia. Sairaalatapaamisia oli 153 (v. 2018 198, v.2017 169,
v.2016 175, v. 2015 152 ja v. 2014 94 henkilön kanssa). Kriisi-/tukikeskusteluja toimistolla oli yhteensä 48
(v.2018 62, v.2017 92). Tuki- ja kriisipuheluita oli sairaanhoitajilla asiakkaiden kanssa yhteensä 266 (v.2018
307 kpl, v 2017 268 kpl, v.2016 256 kpl, v.2015 230 kpl ja vuonna 2014 229 kpl). Ohjausta ja tukea annettiin
myös sähköpostin ja tekstiviestien avulla, joita sairaanhoitajille kertyi vuoden 2019 aikana yhteensä 41 kappaletta (vuosi 2018 181, v 2017 141).
Palvelusihteeri ohjasi toimistolla tuki- ja kriisitoimintaan liittyen 26 naista (v.2018 157 naista, v.2017 175
naista, v.2016 222 naista, v.2015 160 naista ja v. 2014 119 naista) ja 10 miestä (v.2018 48 miestä, v.2017 33,
v.2016 31, v. 2015 31 ja v.2014 25 miestä). Ohjaus-/tukikeskustelut toimistolla kestivät 15-60 minuuttia. Puhelimitse hän opasti tuki- ja kriisitoimintaan liittyen 83 naista (v 2018 284) sekä 76 miestä (v 2018 115).
Puhelinkeskustelut kestivät 10-40 minuutti
Toiminnanjohtaja kävi tukikeskusteluja 18 kappaletta. Toimistolla kasvotusten tapaamisia oli kuusi (6) ja 12
tukikeskustelua puhelimitse. Tukipuhelut kestivät 15-60 minuuttia ja kasvotusten keskustelut 30-120 minuuttia. Toiminnanjohtaja ohjasi ja tuki työssään sairaanhoitajia sekä palvelusihteeriä. Hän ohjasi osastojen toimintaa ja hoiti pääosin viestinnän heidän kanssaan. Hän vastasi tuki- ja kriisitoiminnan avustushakemuksesta,
taloudesta ja vuosittaisen avustusselvityksen teosta. Toiminnanjohtaja raportoi hallitukselle kohdennetun
avustuksen toiminnasta ja taloudesta.
Tuki- ja kriisitoiminnan viestinnästä huolehtivat palvelusihteeri, toiminnanjohtaja ja sairaanhoitajat. Toimintavuoden aikana sairaanhoitajat ja toiminnanjohtaja suunnittelivat ja ohjasivat vertaistukiryhmiä sekä järjestivät tukihenkilöiden koulutukset ja ohjaukset. Sairaanhoitajat jalkautuivat vertaistukiryhmiin ja luennoille

maakunnan alueelle aiempaa enemmän. Lisäksi he kävivät eri sairaalan yksiköissä pitämässä osastotunteja
yhdistyksen tukipalveluista.

6.1. Ryhmätoiminta
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avanneleikattujen ryhmä kokoontui seitsemän (7) kertaa ja osallistujia oli 8-22 henkilöä/kerta, kävijöitä ryhmässä yhteensä 22 eri henkilöä (miehiä 8 ja naisia 14). Ryhmäläisten ikäjakauma 30-80
vuotta. Osallistujia oli Joensuusta, Juuasta, Nurmeksesta ja Kontiolahdelta. Ryhmän ohjaajana toimi
Suvi Jolkkonen.
Tietotuntinen, hiljattain syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen viisi (5) kertaa. Osallistujia 13 henkilöä/kerta, kävijöitä ryhmässä yhteensä 3 eri henkilöä (naisia 3). Osallistujien ikäjakauma oli
30-80 vuotta. Ohjaajana toimi Salla-Maaria Martikainen ja Marjo Pylkäs.
Parantumatonta syöpää sairastavien ja heidän läheistensä ryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa. Osallistujia 2 henkilöä/kerta. Ryhmää yritettiin järjestää useamman kerran, mutta osallistujia ei tullut.
Osallistujien ikäjakauma oli 30-80 vuotta. Ohjaajana toimi sh Salla-Maaria Martikainen.
Syöpään sairastuneiden miesten vertaistapaamisia (Kasvokkain) oli vuoden aikana seitsemän (7).
Osallistujia yhdeksän (9) eri henkilöä, 4-9 henkilöä/kerta. Ryhmää ohjasi vertaistukiryhmäohjaaja
Hannu Ruokolainen.
Syöpään sairastuneiden naisten vertaistapaamisia (Rinnakkain) oli vuoden aikana kahdeksan (8)
kertaa ja osallistujia oli 2-11 henkilöä/kerta, kävijöitä ryhmässä yhteensä 11 eri henkilöä. Ryhmää
ohjasi yhdistyksen sairaanhoitajat vuoron perään.
Gynekologista syöpää sairastavien vertaistapaamisia (Olennainen) oli vuoden aikana yhdeksän (9)
kertaa ja osallistuja oli 6-9 henkilöä/kerta, yhteensä 11 eri henkilöä. Ryhmää ohjasi vertaistukiryhmäohjaaja Maija Lehtola.
Enon vertaistukiryhmä järjestettiin kahdeksan (8) kertaa. Osallistujia 6-10 henkilöä/kerta. Ryhmää
ohjasi vertaistukiryhmäohjaajat Silja Tikansalo ja Seija Antikainen. Ryhmässä vieraili sairaanhoitajat
Salla-Maaria Martikainen ja Marjo Pylkäs.
Joogaryhmä kokoontui 24 kertaa ja osallistujia 6-12 henkilöä/kerta, yhteensä 15 eri osallistujaa. Ohjaajana toimi Tuula Manninen. Osallistujia oli Joensuusta ja Liperistä.
Allasryhmä kokoontui Joensuun Vetrealla vuoden aikana 20 kertaa ja osallistujia oli 7-17 henkilöä/kerta, yhteensä 24 eri osallistujaa (naisia 22 ja miehiä 2). Allasryhmän ohjaajana toimi Vetrean
fysioterapeutti. Kävijöitä Joensuusta ja Liperistä.
Nurmeksen vertaistukiryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kuusi (6) kertaa. Ryhmään osallistui
11 eri henkilöä (naisia 9 ja miehiä 2), osallistujia 4-8 henkilöä/kerta. Ikäjakauma 30-80 vuotta. Ryhmää ohjasi vertaistukiryhmäohjaaja Leena Kuvaja.
Juuan vertaistukiryhmä kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa. Osallistujia 9-15 henkilöä/kerta.
Ryhmää ohjasi vertaistukiryhmäohjaaja Rauni Nuutinen. Ryhmässä vieraili sairaanhoitaja Marjo Pylkäs.
Tohmajärven vertaistukiryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa. Osallistujia 4-12 henkilöä/kerta. Ryhmää ohjasi vertaistukiryhmäohjaaja Vuokko Väistö. Ryhmässä vieraili Salla-Maaria
Martikainen, Marjo Pylkäs ja Minna Kaartinen.
Vertaistuki-ilta Tohmajärvellä rintasyöpään sairastuneille. Osallistujia 13 henkilöä. Ohjaajana Marjo
Pylkäs.
Fuck Cancer -kahvit nuorille aikuisille järjestettiin kymmenen kertaa vuoden aikana. Osallistujia 2-7
henkilöä/kerta. Ohjaajana Minna Kaartinen.
Minä, syöpä, työ -teemasarjan ryhmäkertoja järjestettiin kuusi (6), osallistujia 4-7 henkilöä/kerta.
Osa jouduttiin perumaan, koska osallistujia ei tullut. Ohjaajana Minna Kaartinen ja Marketta Komulainen.

Yhteensä ryhmätoimintaan osallistui 173 eri henkilöä (vuosi 2018 258)

6.2. Koulutetut tukihenkilöt
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminta koostuu vertaistukihenkilöistä, omaisten/läheisten
tukihenkilöistä ja saattotukihenkilöistä sekä vertaistukiryhmäohjaajista. Pohjois-Karjalan maakunnan alueella
rekisterissä vuoden 2019 lopussa oli 59 vertaistukihenkilöä (vuosi 2018 54, vuosi 2017 51, vuosi 2016 39
henkilöä, vuosi 2015 51 henkilöä, vuosi 2014 50 henkilöä) ja 66 saattotukihenkilöä (vuosi 2018 60, vuosi 2017
53, vuosi 2016 37 henkilöä, vuosi 2015 36 henkilöä, vuosi 2014 29 henkilöä) sekä 18 vertaistukiryhmäohjaajaa
(vuosi 2018 24).
Keväällä 2019 koulutettiin yhdeksän (9) uutta vertaistukihenkilöä ja syksyllä kahdeksan (8) uutta saattotukihenkilöä. Keväällä 2019 koulutettiin kuusi (6) uutta vertaistukiryhmäohjaajaa maakunnan alueelle.
Kaikille tukihenkilöille järjestettiin täydennyskoulutus, jossa kouluttajana toimi psykoterapeutti Piia Nurhonen, teemana tunnetyöskentely. Koulutuspäivään osallistui 37 tukihenkilöä. Kaikille vapaaehtoistoimijoille
järjestettiin virkistyspäivä ”Heimotulet” Joensuun Sokos hotellin Sirkkala-salissa. Osallistujia oli 45 henkilöä.
Vertaistukihenkilöille järjestettiin toimintavuonna kolme (3) toiminnanohjauksellista työkokousta. Työkokouksissa oli 20 käyntiä. Ohjaajana toimi Salla-Maaria Martikainen.
Saattotukihenkilöille järjestettiin toimintavuonna kuusi (6) toiminnanohjauksellista työkokousta. Saattotukihenkilöt jaettiin kahteen ryhmään: palliatiivisella osastolla toimivat ja maakunnan alueella toimivat. Työkokouksissa tuli vuoden aikana 88 käyntiä. Ohjaajana toimi Salla-Maaria Martikainen.
Vertaistukiryhmäohjaajille järjestettiin toimintavuoden aikana kaksi (2) työnohjauksellista työkokousta, johon osallistui 6-11 henkilöä. Sairaanhoitaja Marjo Pylkäs koordinoi toimintaa ja vieraili vertaistukiryhmäohjaajien ohjaamissa vertaisryhmissä toimintavuoden aikana.
Tukihenkilötoiminnan koordinoinnista, tukihenkilöiden välityksestä ja ohjauksesta vastasi yhdistyksen sairaanhoitaja Salla-Maaria Martikainen. Toimintaan osallistui myös Marjo Pylkäs, Minna Kaartinen ja Suvi Jolkkonen. Saattotukihenkilöiden kanssa käytyjä ohjaus- ja tukipuheluja/viestejä kertyi sairaanhoitajille ja toiminnanjohtajalle yhteensä 144 (vuosi 2018 238, vuosi 2017 126, vuosi 2016 123 kpl, vuosi 2015 85 kpl, v
2014 28 kpl) ja henkilökohtaisia toimistolla tapahtuneita ohjauksia viisi (5). Vertaistukihenkilöiden kanssa
käytyjä ohjaus- ja tukipuheluja/viestejä kertyi 56 (vuosi 2018 60, vuosi 2017 60, vuosi 2016 38 kpl, vuosi
2015 3 kpl, v 2014 23 kpl) ja henkilökohtaisia toimistolla tapahtuneita ohjauksia viisi (5). Vertaistukiryhmäohjaajien kanssa käytyjä ohjaus- ja tukipuheluja/viestejä kertyi 49 kpl ja henkilökohtaisia toimistolla tapahtuneita ohjauksia yhdeksän (9).

Saattotukihenkilöt 2019 peruskoulutus

Vertaistukihenkilöt peruskoulutus 2019

Heimotulet, yhdistyksen sairaanhoitajat ja opiskelija

Saattotukihenkilöiden asiakaskohtaamiset

Saattotukihenkilöiden palveluita järjestettiin 58 eri asiakkaalle (vuosi 2018 47 vuosi, 2017 24 asiakkaalle,
vuosi 2016 27 asiakkaalle), joista 36 oli saattohoidossa olevia ja 22 läheistä. Käyntikertoja tuettavien luona
saattotukihenkilöille oli 170 käyntiä (v. 2018 225 käyntiä, vuosi 2017 245, vuosi 2016 216 käyntiä, vuosi 2015
139 käyntiä) ja tukipuheluita/tekstiviestejä saattotukihenkilöille kertyi 178 kappaletta (vuosi 2018 224,
vuosi 2017 190, vuosi 2016 176 kappaletta). Saattotukihenkilöiden käynti- ja puhelumäärät perustuvat saattotukihenkilöiltä saatuihin tilastointitietoihin. Tukikäynnit olivat arviolta kestoltaan noin 60-180 minuuttia
lisäten siihen vielä vapaaehtoisten matka-aika. Puhelut olivat arviolta kestoltaan 30-90 minuuttia.
Saattotukihenkilöiden päivystysvuoroilla tiistaisin ja torstaisin Siilaisen sairaalan palliatiivisella osastolla
asiakaskohtaamisia oli yhteensä 263. He tapasivat 219 saattohoitopotilasta (vuosi 2018 125) ja 44 läheistä
(v. 2018 35 läheistä).

Vertaistukihenkilöiden asiakaskohtaamiset

Vertaistukihenkilöillä tuettavia oli yhteensä 107 henkilöä (vuosi 2018 145, vuosi 2017 94, vuosi 2016 117
henkilöä, vuosi 2015 101 henkilöä, v 2014 71 henkilöä). Tukikäyntejä vertaistukihenkilöillä oli yhteensä 161
(vuosi 2018 244, vuosi 2017 167 käyntiä, vuosi 2016 321 käyntiä, vuosi 2015 224 käyntiä, v 2014 194).

Tukipuheluita ja sähköpostikeskustelua tukihenkilöille kertyi 511 (vuosi 201 369 kpl, vuosi 2017 188 kpl,
vuosi 2016 305 kpl, vuosi 2015 312 kappaletta, v 2014 212 kappaletta). Vertaistukihenkilöiden tilastot perustuvat vertaistukihenkilöiltä saatuihin tilastointitietoihin. Tukikäynnit olivat arviolta kestoltaan noin 60-180
minuuttia lisäten siihen vielä vapaaehtoisten matka-aika. Puhelut olivat arviolta kestoltaan 30-90 minuuttia.
Saadun palautteen kautta tuki- ja kriisitoiminnan kohderyhmä sai apua arjessa selviytymiseen vertaistuen ja
yksilöllisen tuen kautta. Toiminnan kautta sairauden aiheuttama epävarmuus, ahdistus ja pelot vähenivät.
Toiminnassa mukana olleet kokivat olonsa voimaantuneemmaksi ja ehyemmäksi. Toiminta lisäsi voimavaroja
ja kannusti elämässä eteenpäin menemiseen.
Sidosryhmät ovat kokeneet, että niin sairastuneet kuin heidän läheisensä tulevat tuki- ja kriisitoiminnassa
kuulluksi ja nähdyksi. Yhdistyksen hoitajien ja vapaaehtoisten antama yksilöllinen ja kiireetön tuki koetaan
merkitykselliseksi, koska esimerkiksi sairaalassa ihmisten kohtaaminen tehostuneen toiminnan myötä jää vähäiseksi. Sairauden aiheuttamat muutokset selkeästi vähenevät/helpottuvat neuvonnan, tuen, vertaistuen
ja läsnäolon myötä.
Useita tukihenkilöitä oli toimintavuoden aikana mukana ensitietopäivissä, kouluilla ja erilaisissa tilaisuuksissa. Tukihenkilöiden läsnäolo erilaisissa tilaisuuksissa antaa ”kasvot” toiminnalle ja lisää toiminnan saavutettavuutta.

7. TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KUNTOUTUSTOIMINTA

Terveysneuvonnan tavoitteena oli syöpätautien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen edistäminen. Keskeisinä aiheina oli tupakointituotteiden, alkoholin, ravinnon, liikkumattomuuden ja auringonottotapojen
merkitys syöpään sairastumisriskin kannalta. Yhdistyksen työntekijät luennoivat terveyteen liittyvistä asioista
monissa tilaisuuksissa ympäri maakuntaa (kohta 8. TAPAHTUMAT JA TIEDOTUS). Terveydenedistämistyöhön
yhdistys sai tukea Syöpäsäätiöltä. Toimintavuoden aikana ennaltaehkäisevää työtä saatiin isoin harppauksin
eteenpäin. Uutena toiminta käynnistettiin ja pilotoitiin valtakunnallisesti Iho- ja luomikoulutukset terveydenhuoltohenkilöstölle yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Siun Soten kanssa. Koulutuksiin osallistui 52
henkilöä ympäri maakuntaa. Nuoriin kohdistuva savuttomuustyö laajeni toimintavuoden aikana.

Iho- ja luomihuolikoulutuksien tekijöitä

Toimintavuoden aikana sairaanhoitajien antaman kuntoutusohjauksen sai 44 asiakasta (vuosi 2018 8 asiakasta, vuosi 2017 24 asiakasta, v.2016 32 asiakasta, vuosi 2015 34 asiakasta, v. 2014 38 asiakasta). Puheluja
terveyden edistämisen osa-alueella työtä tekeville hoitajille kertyi yhteensä 68 (vuosi 2018 75, vuosi 2017
94, vuosi 2016 142, vuosi 2015 150, v. 2014 195), jotka olivat kuntoutukseen, periytyvyyteen ja yleiseen
terveysneuvontaan liittyviä.
Sairaanhoitajat osallistuivat toimintavuoden aikana Savuttoman työryhmän kokouksiin. Nuoriin kohdistuva
toiminnallinen savuttomuuden edistämistunti pidettiin 36:lla alakoulun luokalla ja 14:llä yläkoulun luokalla,
joissa tavoitettiin yhteensä 1386 oppilasta (vuosi 2018 662). Lisäksi yhdistyksen hoitaja oli mukana Ilman
riippuvuuksia -tapahtumissa Joensuussa ja Nurmeksessa, joissa tavoitettiin yhteensä 161 oppilasta. Varuskunta yhteistyötä jatkettiin eri järjestöjen yhteistyönä Onttolassa rajajääkärikomppaniassa, jossa järjestettiin
vuoden aikana kaksi (2) Terveitä aamuja -tapahtumaa. Tapahtumissa tavoitettiin 256 osallistujaa.

Marjo ja Heidi suunnittelemassa savuttomuuden
edistämistuntien sisältöjä
Terveitä aamuja -tapahtuma
Päiväkoti aurinko-ohjaus

Karelia ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa jatkettiin yhteistyössä
3-6-vuotiaille päiväkotilapsille tarkoitettuja aurinko-ohjausinfoja Joensuun alueella. Kevään aikana kierrettiin 15 päiväkotia ja ohjattiin yhteensä 46 lapsiryhmää. Osallistujia aurinko-ohjausinfoihin oli 697.
Terveysturina –tapahtumia jatkettiin järjestöyhteistyönä maakunnan alueella edellisten vuosien tapaan. Terveysturinoissa oli tarjolla maksuttomia terveysmittauksia ja testejä, Semppi-terveyspiste, turinointia terveydestä sekä tietoa useiden kansanterveysyhdistysten toiminnasta. Terveysturinat on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Sydänpiirin yhdessä järjestämä
kiertue, jonka tavoitteena on jalkautua turuille ja toreille ihmisten pariin ja kutsua kansanterveysyhdistykset
yhteen. Turinoilla, joissa syöpäyhdistys oli mukana, tavoitettiin 64 henkilöä.
Yksi elämä -verkoston kanssa osallistuttiin terveydenedistämisen asioilla Hämärätorille Tohmajärvellä ja järjestettiin Joensuun Lähiötalolla tapahtuma lapsiperheille. Osallistujia näihin tapahtumiin oli yhteensä 76.
Terveydenedistämisen asiantuntija toimi Syöpäsäätiön tuella Pohjois-Savon, Saimaan ja Pohjois-Karjalan syöpäyhdistysten toiminta-alueilla. Terveydenedistämisen asiantuntija Heidi Kolehmainen koordinoi alueemme
opiskelijayhteistyötä aurinkoinfojen osalta ja selvitti uusia yhteistyömahdollisuuksia Karelia ammattikorkeakoulun kanssa. Hän osallistui maakunnan alueella myös erilaisiin terveydenedistämisen työkokouksiin ja tapahtumiin. Yhdistys lähti yhteistyössä terveyden edistämisen asiantuntijan kanssa kehittämään uudenlaista

vapaaehtoistoiminnan muotoa aurinko-ohjaukseen päiväkodeissa. Heidi Kolehmainen käynnisti alueellamme
myös tiedustelun urheiluseurojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, jolla saataisiin nuuskan käyttöä vähennettyä/estettyä nuorten urheilijoiden keskuudessa.

7.1. Rintaproteesien välitys ja ohjaus
Rintaproteesien välitys- ja ohjauspalvelu on tarkoitettu rinnanpoisto- ja osapoistoleikkauksessa olleille naisille maksusitoumuksella. Rintaproteesin sovituksessa ja ohjauksessa kävi 273 asiakasta (v 2018 279, v 2017
262 henkilöä, v.2016 304 henkilöä, vuosi 2015 280 henkilöä). Rintaproteesi valitaan yksilöllisesti jokaiselle
asiakkaalle. Proteesin sovitustilanteessa annetaan ohjausta ja neuvontaa proteesiasioihin, sairauteen, hoitoon, kuntoutukseen sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyen.

7.2. Sopeutumisvalmennuskurssit
Kurssien tavoitteena on lisätä syöpään sairastuneen ja hänen läheisensä tiedollisia valmiuksia sairauteen liittyvissä kysymyksissä sekä edistää psykososiaalista kuntoutusta ja siten antaa voimavaroja muuttuneen elämäntilanteen hallitsemiseksi.
Toimintavuoden aikana yhdistys järjesti STEA:n tuella kursseja seuraavasti (yhdistyksellä oli 15 %:n omavastuuosuus kurssien kustannuksista):
•
•
•

Kunnon eväät -avokuntoutuskurssi. Kuntoutujia yhteensä 10 henkilöä.
Uusiutunutta/pitkäaikaista syöpää sairastavat ja heidän läheisensä -kurssi, Vetrea Joensuu. Kuntoutujia oli yhteensä 14 henkilöä.
Minä olen tärkeä –avokuntoutuskurssi (uusi kurssi). Kuntoutujia yhteensä 10 henkilöä.

Kosmetologi Niina Vattulainen meikkaamassa
kuntoutujaa valokuvaukseen Minä olen tärkeä -kurssilla

Minä olen tärkeä -kurssin seurantatapaaminen

8. TIEDOTUS JA TAPAHTUMAT

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys tilasi jäsenistölleen neljä (4) kertaa vuodessa ilmestyvän Syöpä Cancer -lehden. Lisäksi syöpäjärjestöjen tuottamaa materiaalia ja yhdistyksen esitteitä toimitettiin paikallisosastoille,
Pohjois-Karjalan keskussairaalan osastoille ja maakunnan alueelle, esimerkiksi terveyskeskuksiin. Syöpäyhdistyksen tapahtumista tiedotettiin alueen lehdistön ja kotisivujen sekä facebook- sivujen kautta. Kotisivuja
päivitettiin viikoittain ja kotisivut löytyvät osoitteesta www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi. Toimistolla asiakaskäyntejä kirjaantui 1049 ja puheluja 1518. Tämän lisäksi tuki- ja kriisitoiminnan käynnit sekä puhelut. Kotisivujen ja somejulkaisujen näkyvyys oli laajaa ja suuri asiakaskohtaamisten määrä levitti myös tietoutta yhdistyksen toiminnasta.
Erilaisissa tapahtumissa lisättiin tietoutta syövästä, sen hoidosta ja ehkäisystä sekä terveyden edistämisestä.
Tapahtumissa tehtiin tunnetuksi myös yhdistyksen toimintaa, lisättiin kiinnostusta yhdistyksen jäsenyyteen
ja innostettiin vapaaehtoisia yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaan.
Vuoden aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä itäisen syöpäkeskuksen kanssa yhdessä Saimaan, Pohjois-Savon ja
Keski-Suomen syöpäyhdistysten ja Suomen syöpäyhdistyksen kanssa.
Sanomalehti Karjalainen, Karjalan Heili, paikallislehdet sekä YLE Pohjois-Karjala tekivät toimintavuoden aikana erilaisia tiedotuksia yhdistyksen toimintaan liittyen.
Toimintavuoden aikana järjestettiin perinteinen maakunnallinen Kesäpäivä -juhla yhdistyksen jäsenille. Juhla
järjestettiin Huhmarissa yhteistyössä Polvijärven osaston kanssa. Yhdistys järjesti juhlaan linja-autokyyditykset ympäri Pohjois-Karjalaa. Juhlaan osallistui ennätysmäärä jäseniä, yhteensä 181 henkilöä. Yhdistys järjesti
joulukuussa Joulumieltä jokaiselle -tilauskonsertin, johon jäsenille lipun hinta oli 20 euroa/jäsen ja ei jäsenille
lipun hinta oli 34 euroa. Lippuja konserttiin myytiin yhteensä 396 kappaletta.
Toimintavuonna järjestettiin myös seuraavat tapahtumat ja luennot:
• Pohjois-Karjalan keskussairaala järjesti syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen kolme (3) ensitietopäivää Joensuussa. Yhdistyksen sairaanhoitaja oli jokaisessa ensitietopäivässä mukana esittelemässä syöpäyhdistyksen tuki- ja toimintamuotoja sekä kuntoutuksen osa-aluetta, osallistujia oli yhteensä n. 118 henkilöä (vuosi 2018 90 henkilöä). Luennoijana Salla-Maaria Martikainen, vertaistukihenkilö Maija Lehikoinen. Aulassa esittelypöydän äärellä yhdistyksen sairaanhoitajat ja tukihenkilöitä.
• Savuttomuuden edistämistunnit (36 alakoulun luokkaa ja 14 yläkoulun luokkaa), osallistujia yhteensä
1386 oppilasta. Marjo Pylkäs.
• Ilman riippuvuuksia -tapahtumat Joensuu ja Nurmes, yhteensä 161 oppilasta. Marjo Pylkäs.
• Päiväkotien aurinko-ohjausinfot, Joensuu, 15 päiväkotia, 46 lapsiryhmää, osallistujia 697 lasta.
• Terveitä aamuja -tapahtumat x 2, Onttola, osallistujia 256.
• Terveysturinat (Joensuu perheentalo, Ilomantsi, Heinävesi), osallistujia 64 henkilöä. Marketta Komulainen.
• Iho—ja luomihuoli -koulutukset x 2 terveydenhuoltohenkilöstölle yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Siun Soten kanssa, osallistujia yhteensä 61. Marketta Komulainen
• 5.2.2019 Webinaari Siun Soten työterveyshuollolle: Minä, Syöpä, Työ -projektin esittely (mitä tehdään valtakunnallisesti ja paikallisesti), osallistujia 17 yksikköä maakunnan alueella (osall.n.40 henkilöä). Minna Kaartinen ja Marketta Komulainen.
• 19.2.2019 Vapaaehtoistoiminnan info Joensuu, osallistujia viisi henkilöä. Marketta Komulainen ja
Salla-Maaria Martikainen
• 26.2.2019 Rintojen omatarkkailu sekä iho- ja luomimuutokset luento, Kitee, osallistujia 46. Marketta
Komulainen.
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3.3.2019 Elämän liekki hyväntekeväisyyskonsertti Joensuu, osallistujia 100.
12.3.2019 Positiivisia askeleita terveempään elämään luento, Ilomantsi, osallistujia 11. Marjo Pylkäs.
23.3.2019 Joutsenten yö, Joensuu, osallistujia 23. Salla-Maaria Martikainen ja Minna Kaartinen.
3.4.2019 Paikallisosastotoimijoiden WhatsApp-koulutus, Joensuu, osallistujia 26. Suvi Jolkkonen.
10.4.2019 Kuntoutumisen polulla luento, Juuka, osallistujia 11. Marketta Komulainen.
11.4.2019 Yhdistyksen tukipalvelut esittely osastotunnilla aikuispsykiatrian tehoavolla, osallistujia
15. Minna Kaartinen
15.4.2019 Yhdistyksen tukipalvelut esittely teologian opiskelijoille, Joensuu, osallistujia kahdeksan
(8). Salla-Maaria Martikainen.
25.4.2019 Rintojen omatarkkailu sekä iho- ja luomimuutokset luento, Karelia AMK, osallistujia 19.
Marketta Komulainen.
27.4.2019 Semppi-salkku koulutus paikallisosastotoimijoille Kolilla, osallistujia 42. Minna Kaartinen.
7.5.2019 Äijävisa – miesten yleisimmät syövät ja niiden ennaltaehkäisy, Joensuu, Ikaros-hankkeen
Velmut ryhmä,osallistujia 32. Marketta Komulainen.
8.5.2019 Pohjois-Karjalan sähkön henkilökunnalle järjestetty työhyvinvointi-iltapäivä. Yhteistyössä
mm. Kansanterveydenkeskus ja Joensuun uusi apteekki. Tietoa syövän ennaltaehkäisystä. Osallistujia
50. Marjo Pylkäs.
9.5.2019 Ihosyövät ja niiden ennaltaehkäisy luento, Joensuun torikievari, osallistujia 22. Marketta
Komulainen.
9.5.2019 Rintojen omatarkkailu, iho- ja luomimuutosten tarkkailu luento, Närekartano Nurmes, osallistujia 33. Marketta Komulainen.
11.5.2020 Unelmien liikuntapäivä lapsiperheille, joita syöpä on kohdannut. Yhteistyössä Sykkyrä ry:n
kanssa. Osallistujia 18. Marjo Pylkäs ja Minna Kaartinen.
28.5.2019 Hemmotteluiltapäivä syöpähoidoissa käyville yhdistyksellä. Osallistujia 22. Yhdistyksen
henkilöstö mukana.
28.5.2019 Kokonainen -yleisöluentotilaisuus Carelicum, Joensuu, osallistujia 35. Minna Kaartinen.
5.6.2019 Aurinko-info Joensuun pääkirjastolla, osallistujia 75. Marjo Pylkäs ja Marketta Komulainen.
11.6.2019 Kesäpäivä -juhla jäsenille Huhmari, osallistujia 181. Suvi Jolkkonen ja Hilkka Huikuri.
9.9.2019 Yleisimmät ihomuutokset ja ihosyöpien ennaltaehkäisy, Riveria Outokumpu, lähihoitajaopiskelijat, osallistujia 12. Marketta Komulainen.
28.8.2019 Rintojen omatarkkailu, yleisimmät ihomuutokset, terveellinen aurinkokäyttäytyminen luento, Valtimo, osallistujia 30. Marketta Komulainen.
18.9.2019 Nikotiinista vapaa lapsuus ja vanhemmuus -koulutus. Siun Soten neuvolapalveluiden ja
äitiyspoliklinikan terveydenhoitajat ja kätilöt. Koulutus yhteistyössä Syöpäjärjestön, Pohjois-Karjalan
Syöpäyhdistyksen, Hengitysliiton sekä Siun Soten kanssa. Marketta Komulainen.
19.9.2019 Terveelliset elämäntavat nuorilla, Riveria Valtimon metsäkonekoulu, osallistujia 43. Marketta Komulainen.
20.9.2019 Ihosyöpien ennaltaehkäisy, iho- ja luomimuutosten tarkkailu luento, Riveria kosmetologiopiskelijat Peltola, osallistujia 23. Marketta Komulainen.
25.9.2019 Miesten yleisimmät syövät ja niiden ennaltaehkäisy luento, Uimaharjun Kasari, osallistujia
12. Marketta Komulainen.
27.9.2019 Yksi elämä, Hämärätori, Tohmajärvi, osallistujia 40. Minna Kaartinen.
8.10.2019 Ikäihmisten terveyspäivä areena, osallistujia 320. Salla-Maaria Martikainen ja Minna Kaartinen.
22.10.2019 Palliatiivinen moniammatillinen hoito / Seminaaripäivä. Luento yhdistyksen tukipalveluista. Osallistujia 30. Minna Kaartinen.
22.10.2019 Ihosyövät ja niiden ennaltaehkäisy luento, Kontiolahti, osallistujia 20. Marketta Komulainen.
24.10.2019 Naisten hemmotteluilta yhdistyksellä, osallistujia 30. Marjo Pylkäs ja Salla-Maaria Martikainen.
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29.10.2019 Rintasyöpä ja sen ennaltaehkäisy, Joensuun torikievari, osallistujia 20. Marketta Komulainen.
5.11.2019 Kuinka voin vähentää rintasyövän riskiäni luento, Juuka, osallistujia 40. Marketta Komulainen.
12.11.2019 Miesten yleisimmät syövät ja niiden ennaltaehkäisy, Joensuu, Torikievari, osallistujia 22.
Marketta Komulainen
13.11.2019 Vapaaehtoistoiminnan info, Liperi, osallistujia 20. Salla-Maaria Martikainen.
15.11.2019 Yksi Elämä tapahtuma lapsiperheille lähiötalo Joensuu, osallistujia 36. Minna Kaartinen.
21.11.2019 Vapaaehtoistoiminnan info, Kitee, osallistujia 18. Marketta Komulainen.
28.11.2019 Miehestä mittaa -tapahtuma Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella, osallistujia 40. Minna
Kaartinen ja Marketta Komulainen.
3.12.2019 Positiivisia askeleita terveempään elämään luento Joensuun torikievari, osallistujia 14.
Marketta Komulainen.
4.12.2019 Vapaaehtoistoiminnan info, Kontiolahti, osallistujia seitsemän (7). Minna Kaartinen.
7.12.2019 Joulumieltä jokaiselle -konsertti, Joensuu, osallistujia 396. Suvi Jolkkonen.

Toimintavuoden aikana järjestettiin yhteensä 119 (vuosi 2018 61, vuosi 2016 57, vuosi 2015 52) erilaista
tapahtumaa/luentoa maakunnan alueella. Kaikkiaan nämä tavoittivat 4762 henkilöä (vuonna 2018 3129).
Arvioituna tapahtumiin ja luennoille osallistui 70 % naisia ja 30 % miehiä. Näiden tapahtumien lisäksi paikallisosastojen tapahtumat, jotka tavoittivat satoja ihmisiä.

Vapaaehtoistoiminnan info, Kitee

Kokonainen - yleisöluentotilaisuus

Miehestä mittaa -tapahtuma

9. KOULUTUS
Yhdistyksen sairaanhoitajat toimivat ohjaajina yhdelle (1) sairaanhoitajaopiskelijalle kuusi (6) viikkoa kestäneessä harjoittelujaksossa. Palvelusihteeri toimi ohjaajana liiketalouden perustutkintoa suorittavalle opiskelijalle ja toiminnanjohtaja ohjasi viestinnänasiantuntijaa työkokeilujaksollaan.
9.1. Henkilökunnan koulutus
•

Toiminnanjohtaja Suvi Jolkkonen osallistui vapaaehtoistoiminnan johtaminen koulutukseen, taidelähtöiset menetelmät, toiminnanohjaus ja ryhmätyönohjaus koulutuspäivään, digitiimin koulutuspäivään ja kuntoutusseminaariin.

•

•

•

•
•

Sairaanhoitaja Marketta Komulainen osallistui vapaaehtoistoiminnan johtaminen koulutukseen, taidelähtöiset menetelmät, toiminnanohjaus ja ryhmätyönohjaus koulutuspäivään, terveyden edistämisen koulutuspäivään, syövän periytyvyys koulutusiltapäivään ja kuntouttavien palvelujen työpajaan.
Sairaanhoitaja Salla-Maaria Martikainen osallistui vapaaehtoistoiminnan koordinointi tapaamiseen,
vapaaehtoistoiminnan johtaminen koulutukseen, taidelähtöiset menetelmät, toiminnanohjaus ja
ryhmätyönohjaus koulutuspäivään, neuvontahoitajapäiville ja aamupalaseminaariin ”Lapsi huolestuu, kun vanhempi sairastuu”
Sairaanhoitaja Marjo Pylkäs osallistui vapaaehtoistoiminnan koordinointi tapaamiseen, taidelähtöiset menetelmät, toiminnanohjaus ja ryhmätyönohjaus koulutuspäivään, neuvontahoitajapäiville ja
ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma (terveysviestintä, mini-interventioiden kehittämistuloksia),
EHYT/Etäyhteys.
Sairaanhoitaja Minna Kaartinen vapaaehtoistoiminnan johtaminen koulutukseen, taidelähtöiset
menetelmät, toiminnanohjaus ja ryhmätyönohjaus koulutuspäivään, aamupalaseminaariin ”Lapsi
huolestuu, kun vanhempi sairastuu”, kuntoutusseminaariin.
Palvelusihteeri Hilkka Huikuri osallistui vapaaehtoistoiminnan johtaminen koulutukseen, taidelähtöiset menetelmät, toiminnanohjaus ja ryhmätyönohjaus koulutuspäivään, digitiimin koulutuspäivään ja toimistohenkilöiden koulutuspäivään.

Koko henkilökunta osallistui Teams-koulutukseen toimistolla ja Itä-Suomen Syöpäjärjestöjen yhteisiin työhyvinvointipäiviin Lappeenrannassa sekä WhatsApp-koulutukseen. Henkilökunnalle järjestettiin ryhmätyönohjausta. Henkilökuntaa tuettiin liikunnan pariin Smartum –liikuntaseteleillä

10. YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksutuottoihin, STEA:n myöntämään kohdennettuun avustukseen, Syöpäsäätiön tukeen, yhdistyksen saamiin lahjoituksiin sekä omatoimiseen varainhankintaan.
Omatoimista varainhankintaa yhdistys toteutti paikallisosastojen ja vapaaehtoisten turvin Roosa nauha –
lipaskeräyksellä koko maakunnan alueella, jonka tuotto oli 14 218,21 euroa. Vapaaehtoisista koostuva varainhankintaryhmä Syöppiksen Säpäkät teki yhdistyksen varainhankintaa ja toiminnan esille tuomista ansiokkaalla tavalla mm. osallistumalla Joulumieltä jokaiselle -konsertin väliaikatarjoilun ja narikkapalvelun järjestämiseen. Näin saatiin konsertin kuluja pienemmiksi. Säpäkät hoitivat ansiokkaasti Cosi fan tutte -konserttien väliaikatarjoilujen ja narikoiden hoidon vuoden vaihteessa. Säpäkät osallistuivat myös Roosa nauha lipaskeräykseen.
Lahjoituksin yhdistystä muistivat eri henkilöt ja yhteisöt. Lisäksi useat yritykset ja yksityishenkilöt tukivat yhdistyksen toimintaa antamalla mm. erilaisia palkintoja arpajaisiin.
Vuoden tulos oli ylijäämäinen 19 356,73 euroa. Ylijäämä on muodostunut lahjoituksista sekä sijoitustoiminnan tuotoista. Tilinpäätös on tämän vuosikertomuksen liitteenä.

Roosanauha -lipaskeräyksen käynnistys

Säpäkät tapahtumassa

Säpäkät tapahtumassa

11. LOPUKSI

Vuosi 2019 oli toiminnan täyteinen vuosi. Ennaltaehkäisevän työn osa-alueella tehtiin edistyksellisiä ja innovatiivisia kokeiluja. Iho- ja luomihuolikoulutukset terveydenhuoltohenkilöstölle olivat valtakunnallisesti ensimmäiset ja niistä saatiin paljon positiivista palautetta. Tuki- ja kriisitoiminnan osa-alueella kokeiltiin uudenlaista toimintaa, mm. Minä, syöpä, työ -teemasarjan käynnistäminen työikäisille, nuorten Fuck Cancer -kahvit
ja Päin perhettä -teemailta perheille, joita syöpä on koskettanut. Lisäksi ensimmäistä kertaa järjestettiin Joutsenten Yö, joka oli avoin muistotapahtuma henkilöille, joiden läheinen on kuollut syöpään. Yhdistys järjesti
myös jäsenille vuoden aikana kaksi (2) isoa tapahtumaa. Vapaaehtoisten ohjauksia ja koulutuksia oli paljon.
Vapaaehtoiset tekivät maakunnan alueella ansiokasta toimintaa. Yhteistyöverkostot laajenivat toimintavuoden aikana.
Kertomusvuonna kohdattiin myös haasteita, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa taloudellisesti. Yhdistyksen
nykyisen toimitilan sisäilmaongelmat toivat haasteita mukanaan ja yhdistyksen hallitus päätti kertomusvuoden lopussa, että henkilöstö on siirrettävä vuonna 2020 väistötiloihin.
Voimme olla erittäin onnellisia ja tyytyväisiä siitä, että yhdistyksen toiminnassa on paljon sitoutuneita ja motivoituneita vapaaehtoisia, jotka yhdessä yhdistyksen henkilökunnan kanssa mahdollistavat laajan toiminnan
maakunnan alueella. Lämmin kiitos kaikille yhdistyksemme jäsenille, työntekijöille, luottamushenkilöille ja
muille vapaaehtoisille sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme ja toimintaamme eri tavoin tukeneille ja edistäneille yksityisille, yrityksille ja yhteisöille.

Jäsenmäärät osastojen alueella vuonna 2019, liite 1
Jäsenmäärät 31.12.2019

Joensuu
Eno
Ilomantsi
Juuka
Kiihtelysvaara
Kitee/Kesälahti
Kontiolahti
Lieksa
Liperi
Nurmes
Outokumpu
Polvijärvi
Rääkkylä
Tohmajärvi
Valtimo
Muualla asuvat
Yhteensä:

1125
123
79
108
41
195
159
195
227
127
93
125
77
118
42
55
2889

Paikallisosastojen hallinnoimat varat v. 2019, liite 2
Osasto

Saldo 31.12.2019 (€)

Eno

17 028,21

Ilomantsi

5 853,93

Juuka

4 105,38

Kiihtelysvaara

2 147,32

Kitee/Kesälahti

8 569,82

Kontiolahti

1 890,12

Lieksa

4 421,09

Liperi

7 300,82

Nurmes

10 294,71

Outokumpu

1 707,95

Polvijärvi

3 222,87

Tohmajärvi
yhteensä

11 935,26
78 477,48

Paikallisosastojen toimintaa v. 2019, liite 3
OSASTO

Lahjoitukset

Eno

Kerhot,
johtok.
Johtokunta
kokoontui
4/krt

Ilomantsi

Juuka

Lahjoitus
Coach-teamin lastenja nuorten
harrastustoiminnan
tukemiseen

Johtokunta
kokoontui
4/krt

Kiihtelysvaara

Johtokunta
kokoontui
2/krt

Kitee/Kesälahti

Johtokunta
kokoontui
6/krt
virikekerho
tapaamisia
5/krt
osall.
6-9
hlöä/
krt

Liikunta

Tukihenkilöitä

Kuntosalivuoro
1 kerta
/vko

2

Saattotukihenkilöitä
2

0

2

1

1

3

3

Yleisötilaisuudet,
muuta

Vertaistukiryhmä 8 kertaa osall. 2-7 hlöä/krt,
maakunnallinen kesäpäivä Huhmari osall.
15 hlöä, kesäkahvio viikolla 33, Infotilaisuus
miesten yleisimmät syövät osall. 13 hlöä,
Roosa nauha lipaskeräykseen osallistuminen
Uimaharju ja Eno, infotilaisuudet Enon ja Uimaharjun apteekeissa osall. n. 100 hlöä, kesäteatteri osall. 28 hlöä, Joulumieltä Jokaiselle -konsertti osall. 28 hlöä.
Kuukausitapaamiset 6 kertaa osall. yht. 24
hlöä, maakunnallinen kesäpäivä Huhmari
osall. 8 hlöä, kesäteatteriretki osall. 8 hlöä,
jouluruokailu osall. 11 hlöä, Roosa nauha lipaskeräykseen osall. 5 hlöä, Joulumieltä Jokaiselle -konsertti osall. 3 hlöä.
Vertaistukiryhmä kokoontui kevään ja syksyn aikana 9 kertaa osall. 19 eri hlöä
10–15 hlöä/krt, Mökkiläispäivät Paalasmaalla kävijöitä n. 1200 hlöä, hyväntekeväisyysiltama, Roosa nauha lipaskeräykseen
osallistuminen 17 kerääjää,
Elämästä kiitos -hyväntekeväisyyskonsertti
osall. 168 hlöä, jouluateria osall. 30 hlöä.
Aktiivista yhteistyötä muiden järjestöjen
kanssa. Yhdistysten yhteinen kerho kokoontui 17 kertaa osall. 12 hlöä/krt, teatterimatkat 2 kertaa osall. 14 hlöä, Roosa
nauha lipaskeräykseen osallistuminen, Joulumieltä Jokaiselle
-konsertti osall. 20 hlöä.
Kiirastulet Purujärven kylätalo osall. 34
hlöä, maakunnallinen kesäpäivä Huhmari
osall. 12 hlöä, kesäretki Valamoon osall. 7
hlöä, Roosa nauha lipaskeräykseen
osallistuminen 30 kerääjää, vapaaehtoistoiminnan info- tilaisuus
osall. 18 hlöä, pikkujoulu Sydänkerhon
kanssa osall. 48 hlöä, Joulumieltä Jokaiselle
-konsertti osall. 16 hlöä.

Kontiolahti

Johtokunta
kokoontui
5/krt

2

Lieksa

kerho
tapaamisia
9 krt
osall.
6-15
hlöä/
krt

Liperi

Johtokunta
kokoontui
5/krt

3

3

Järjestöyhteistyö yhdessä muiden kanssa,
hyvän mielen kerho 5 kertaa, teatterimatka
Kuopio osall. 46 hlöä, kahvitustoimintaa
4 krt, maakunnallinen kesäpäivä Huhmari
osall. 19 hlöä, Roosa nauha lipaskeräykseen
osallistuminen Liperi, Ylämylly, Viinijärvi 78
kerääjää, lauluiltapäivä Makasiini osall. 25
hlöä, vapaaehtoistoiminnan infotilaisuus
osall. 20 hlöä, joulupuurotilaisuus Ylämylly
osall. 12 hlöä, Joulumieltä Jokaiselle -konsertti osall. 46 hlöä.

Nurmes

Johtokunta
kokoontui
6/krt,
kerho
tapaamisia
11/ krt

3

3

Vertaistuki-illat yht. 9 kertaa, maakunnallinen kesäpäivä Huhmari osall. 14 hlöä, kesäteatteri Kynsiniemessä osall. 14 hlöä, syysretki Ylläkselle ja Haaparantaan osall. 14
hlöä, Roosa nauha lipaskeräykseen osall. 14
hlöä, jouluruokailu osall. 34 hlöä.

Kuntosali
vuoro 1
kerta
/vko

5

Järjestöyhteistyö yhdessä muiden kanssa,
kylpylämatka Huhmariin osall. 22 hlöä,
kylpylämatka Pärnu osall. 26 hlöä, teatteriretki Kermankoski osall. 61 hlöä, kotailta
Pyytikodalla osall. 40 hlöä, Roosa nauha lipaskeräys Kontiolahti ja Lehmo, yleisöluennnot: Lääkäri Tuomo Kava osall. 50
hlöä, sh Marketta Komulainen osall. 22
hlöä, vapaaehtoistoiminnan infotilaisuus
osall. 8 hlöä, paikallisosaston joulujuhla Kotiseutukeskus osall. 37 hlöä, Joulumieltä Jokaiselle -konsertti osall. 5 hlöä.
Kesäretki Jamaliin osall. 13 hlöä, maakunnallinen kesäpäivä Huhmari osall.
8 hlöä, Marttojen kekri kahvit Vuonislahti
osall. 14 hlöä, Roosa nauha lipaskeräykseen
osallistuminen, jouluateria osall. 25 hlöä.

Outokumpu

Kuukausi
tapaamiset
9/krt
10-12
hlöä/
krt

Polvijärvi

Johtokunta
kokoontui
6/krt
Symppiskerho
2/krt/
kk
osall.
n. 1520
hlöä/
krt

Tohmajärvi

Johtokunta
kokoontui
4/krt

3

2

Kevätretki osall. 12 hlöä, maakunnallinen
kesäpäivä Huhmari osall. 15 hlöä, jouluruokailu osall. 21 hlöä, Joulumieltä Jokaiselle konsertti osall. 8 hlöä.

Järjestöyhteistyönä teatteriretki Kuopioon
osall. 20 hlöä, osallistuminen maakunnalliseen kesäpäivään Huhmarissa, retki Botaniaan osall. 8 hlöä, syysretki Horsmanahon
metsästysmajalle osall.
14 hlöä, retki elokuviin Outokumpuun osall.
15 hlöä, Roosa nauha lipaskeräykseen osall.
8 hlöä, pikkujoulu Huvilouhoksessa osall.
49 hlöä, Joulumieltä Jokaiselle -konsertti
osall. 33 hlöä.

1

2

Vertaistuki-illat kerran kuukaudessa 20 eri
hlöä osall. n. 5–16 hlöä/krt, kirpputori 4-5
päivänä viikossa, ystävänpäiväkahvit kirpparilla osall. 30 hlöä, Vuokon päivä kahvitus
kirpparilla osall. 40 hlöä, maakunnallinen
kesäpäivä Huhmari osall.
1 hlö, teatteriretki Jakokoskelle osall. 50
hlöä, Roosa nauha lipaskeräykseen osallistuminen, syyskauden avajaiset kirpparilla
osall. 40 hlöä, rintasyöpään sairastuneiden
naisten tieto- ja keskusteluilta Kaivolla mukana sh Marjo Pylkäs osall. 14 hlöä, Joulumieltä Jokaiselle -konsertti osall. 50 hlöä,
joulujuhla osall. 65 hlöä.

