
 
  

Siilinjärvi-Maaninka paikallisosasto 

 

Toimintakertomus vuodelta 2020 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronaepidemian vuoksi. Osaston toiminta keskeytyi 
maaliskuulta heinäkuun loppuun. Syksyllä aloitimme toiminnan Syöpäjärjestön ja THL:n 
ohjeet huomioiden. Retkiä emme pystyneet järjestämään toimintavuonna ollenkaan. 

Siilinjärvi – Maaninka -paikallisosaston jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 399 jäsentä, 
joista on maaninkalaisia 40 (v.2019 lopussa jäseniä oli 390). 

1 Johtokunta  

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Liisa Väätäinen pj, Aila Tuononen vpj., Leena Rytkönen 
taloudenhoitaja, Tuula Mykkänen sihteeri, jäsenet: Riitta Haikonen, Iris Ollikainen, Kirsti 
Villman, Arja Vepsäläinen, Anna Maija Lappalainen.                                          
Johtokunnalla on ollut kuusi (6) kokousta.  

Johtokunnan jäsenistä Arja on ollut yhteyshenkilönä perjantain Fontanellan kuntosali ja 
vesiliikuntaryhmissä, Liisan vastuulla on ollut adressien tilaaminen ja toimittaminen 
myyntipisteisiin. Kaikki jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja 
järjestämiseen. 

Syöpäyhdistyksen koulutus/virkistyspäiville Rauhalahdessa syyskuussa osallistuivat Liisa, 
Leena, Arja, Kirsti ja Tuula. 

Liisa on Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen hallituksen jäsen. 

2. Sääntömääräinen toiminta 

Kevätkokousta ei pidetty (ei pakollinen osastojen johtosäännön mukaan) 

Syyskokous pidettiin 4.11.2020 Siilinjärven kunnantalolla. Puheenjohtajana oli yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen, hän kertoi samalla yhdistyksen kuulumisia. 
Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 ja valittiin 
paikallisosaston puheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Ennen 
kokousta perhetyön koordinaattori Sari Nousiainen kertoi perheille suunnatuista 
palveluista, joissa vanhempi sairastaa syöpää. 
 

 

 



 
3. Keskustelu/harraste -ryhmät 

 

Naisten keskustelupiiri on kokoontunut kuukausittain, yhteensä 7 kertaa kahden 

sairaanhoitajan johdolla. Ryhmä on tarkoitettu naisille, jotka sairastavat tai ovat 

sairastaneet tai jos läheinen on sairastunut syöpään. Osallistujia on ollut keskimäärin 8 

naista. Keskustelun lisäksi aiheina on ollut mm. ravinto ja liikunta. Askartelua tai käsitöitä 

on ohjannut yksi naistenpiiriläinen. Joulun alla kaksi ulkopuolista kävi ohjaamassa 

joulukorttiaskartelua. Syyskausi aloitettiin Kanavatien kodalla ja muut kerrat naistenpiiri on 

kokoontunut Mummon Kammarissa. Naiset ovat kokeneet vertaistuki tapaamiset todella 

tärkeiksi, virkistäviksi ja voimaannuttaviksi. Ja vaihteluna sen, että tapaamisissa 

keskustelun ohella tehdään jotain käsillä ja samalla opitaan uutta, siis myös oppimisen 

iloa. Vertaistukea tekemisin kautta. 

Uutena aloitti miesten kaveripiiri, joka on toteutettu yhdessä piirissä käyvien miesten 

kanssa ja se käynnistyi hyvin. Tapaamiset ovat olleet kuukauden ensimmäisenä torstaina 

ja osallistujia on ollut keskimäärin 7 miestä. Kaveripiiri on kaikille avoin. Miehet kävivät 

mm. Mummon kammarilla ulkoiluttamassa vanhuksia, veneretkellä ja kodalla makkaraa 

paistamassa.  

 

4. Terveyden edistäminen 

Kuntosali- ja vesivoimistelu ryhmät ovat toimineet Fontanellassa, kevät- ja syyskaudella 
lähes viikoittain yhdessä Hengitysyhdistyksen kanssa. Kunnalta on saatu pieni avustus 
tähän toimintaan ja kunnan liikuntatoimesta Tanja Korhonen on ohjannut vesivoimistelun 
kerran kuussa. Kevätkaudella kertoja oli 9 ja osallistujia 60, syyskaudella kertoja 13, 
osallistujia 78. Koko vuonna 22 krt/keskim.140 henk. 

 



 
5. Virkistystoiminta  

Vuorelassa Vuoku-talolla järjestimme kylätapaamisen lauantaina 12.9.2020.                                  
TtM Arto Komsi luennoi liikunnan merkityksestä ja osallistujat harjoittelivat ja opettelivat 
muutamia lihaskuntoharjoitteita. Katariina Hirvonen Vuokusta ohjasi LiveLavista, asahia ja 
rivitanssia. Lapsille oli ohjattua askartelua ja piirustusta. Paikallislehti Uutis-Jousen 
toimittaja kävi tekemässä jutun lehteen. Liikunnan lomassa tarjolla oli kahvia pienen 
suolaisen kera sekä lopuksi paistettiin makkarat. Osallistujia oli 25 henkilöä ja päivästä 
saatu palaute oli positiivista, mutta osallistujia olisi kaivattu enemmän. 

 

Pikkujoulua ei pidetty koronan takia.                                                                                         

6. Varainhankinta 

Adressien myyntiä on ollut yhteistyökumppanien kautta, mm. muutamat kukkakaupat ovat 
ottaneet adresseja myyntiin.                                                 

Roosanauha lipaskeräystä ei järjestetty koronan takia. Johtokunnan jäsenet ja muutamat 
vapaaehtoiset myivät Roosa nauhoja yhteensä 543 kpl, jonka tuotto oli 1 753,89 €. Roosa 

nauha tuoton käytimme lahjoittamalla joulukuussa Siilinjärven kotihoidolle kipupumpun. 

 

 

 

 



 

Kuva Matti Ihatsu/Uutis-Jousi      

Kipupumppua luovuttamassa kotihoidolle.  

7. Muu toiminta 

Tammikuussa lähetimme jäsenillemme jäsenkirjeen, jossa kerroimme osaston toiminnasta 

ja matkoista. 

Syöpäyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin sunnuntaina 17.2. Siilinjärven kirkossa.  

Johtokunnan jäsenet avustivat emäntää seurakuntatalolla valmistellen lounastarjoilua, 

messussa toivottamalla ovella kirkkoväki tervetulleeksi, kolehdin kannossa ja 

ehtoollisavustajana. Messuun osallistui n. 120 henkilöä ja seurakunnan tarjoamalle 

lounaalle 60 henkilöä. 

Maaliskuussa oli kunnan valtuustosalissa yleinen kaikille avoin Lymfaturvotus -luento, 

luennoimassa oli lymfaterapeutti Tarja Kokkonen. Luentoa oli kuulemassa 40 henkilöä. 

7. Siilinjärvi-Maaninka osaston kertomusvuoden toiminnan tuotot ja kulujäämä. 

Kertomusvuoden tulos oli 663,44 euroa tappiollinen. Osaston tilivarat 31.12.2020 olivat 
5082,80 €.  

8. Viljo Nuutisen lahjarahasto miehille. 

Viljo Nuutisen lahjarahaston saldo 31.12.2020 oli 65 euroa.                                           
Rahaston sääntöjen mukaan rahaa on käytetty miesten virkistykseen. 

9. Yleisarvio ja näkymiä                                                                                       

Säännöllisessä toiminnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, toivomme pääsevämme 
normaaliin toimintaan mahdollisimman pian. Toivomme myös, että saamme toimintaan 
uusi jäseniä sekä ideoita toiminnan uudistamiseksi.                                                                                                                           

Johtokunta 



 
  


