
 
  

Siilinjärvi-Maaninka paikallisosasto 

Toimintakertomus vuodelta 2021 

Vuosi 2021 oli vielä poikkeuksellinen koronaepidemian vuoksi. Keväällä toimivat naisten- 
ja miestenpiirit, mutta muuta toimintaa tai tapahtumia ei järjestetty ennen kuin syksyllä. 

Siilinjärvi – Maaninka -paikallisosaston jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 362 jäsentä, 
joista on maaninkalaisia 33 (v.2020 lopussa jäseniä oli 399). Jäsenrekisteristä on poistettu 
jäsenet, jotka eivät ole maksaneet kahteen vuoteen jäsenmaksua. 

1 Johtokunta  

Johtokuntaan ovat kuuluneet: Liisa Väätäinen pj, Aila Tuononen vpj., Leena Rytkönen 
taloudenhoitaja, Tuula Mykkänen sihteeri, jäsenet: 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 Kunnonpaikassa syyskuussa osallistuivat Liisa, 
Leena, Aila, Anna Maija ja Tuula. 

Liisa on Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen hallituksen jäsen. 

2. Sääntömääräinen toiminta 

Kevätkokousta ei pidetty (ei pakollinen osastojen johtosäännön mukaan) 

Syyskokous pidettiin 10.11.2021 Siilinjärven kunnantalolla. Puheenjohtajana oli 
yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen. Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma 
ja talousarvio vuodelle 2022 ja valittiin paikallisosaston puheenjohtaja sekä johtokunnan 
jäsenet erovuoroisten tilalle. Ennen kokousta sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen 
kertoi sote-kuulumiset. 
 

3. Keskustelu/harraste -ryhmät 

 

Naisten keskustelupiiri on kokoontunut kuukausittain, yhteensä 10 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. Keväällä psykoterapeutti Marjo Hirvonen luennoi aiheesta Itsemyötätunto.                                



 
Askartelua ja käsitöitä on ohjannut yksi naistenpiiriläinen. Joulun alla kaksi ulkopuolista 

kävi ohjaamassa joulukorttiaskartelua. Kevätkausi lopetettiin yhdessä miesten kaveripiirin 

kanssa Kanavatien kodalla ja syksy myös aloitettiin siellä. 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 tekemisen kautta. 

 

Miesten kaveripiiri on käynnistynyt hyvin. Tapaamiset ovat olleet kuukauden 

ensimmäisenä torstaina ja osallistujia on ollut keskimäärin 7-10 miestä. Kaveripiiri on 

kaikille avoin. Miehet ovat tehneet retket Tuovilanlahteen Kalapurolle sekä Kiuruvedelle 

Rukajärvi-keskukseen, tavanneet kahvittelun merkeissä Ravintola Fontessa ja kodalla 

makkaraa paistaen. 

 



 
4. Terveyden edistäminen 

Kuntosali- ja vesivoimistelu ryhmät ovat toimineet Fontanellassa kevät- ja syyskaudella 
viikoittain yhdessä Hengitysyhdistyksen kanssa. 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/n.140 henk. 

5. Virkistystoiminta  

Paikallisosasto täytti v. 2020 35 vuotta, jota emme voineet juhlia koronan vuoksi. 
Elokuussa järjestimme kirkkokonsertin 35+1 v. Konsertissa esiintyjinä olivat tenori, laulava 
poliisi Petrus Schroderus, pianisti Jouni Somero sekä kanttori Vesa Kajava. Kuulijoita 
konsertissa oli 110 hlöä. 

 

Pikkujoulu pidettiin ravintola Fontessa, johon oli kutsuttu vapaaehtoisia Roosa nauha 
myyjiä sekä syto-myssyjen ja villasukkien neulojia. Ohjelmassa oli musiikkia, joulupukki, 
tiernapojat ja arvontaa. Pikkujouluun osallistujia oli 65 hlöä.                                                                                

6. Varainhankinta 

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

Roosa nauhoja olimme myymässä kauppaliikkeissä ja Roosa nauha myyntiä tehtiin myös 
vapaaehtoisten toimesta. Nauhojen myynti oli huikeat 930 kpl ja tuotto oli 3721,45 €. 
Roosanauha lipaskeräystä ei järjestetty koronan takia. 

Joulukuussa olimme torilla myymässä hirvikeittoa. Keittoa oli 200 litraa ja se meni kuin 
kuumille kiville. Hirvenlihat, perunat ja sipulit saimme lahjoituksena.    

 



 
7. Muu toiminta 

Keväällä lahjoitimme vapaaehtoisten neulomia syto-myssyjä 250 kpl, villasukkia 50 paria 

sekä joulun alla vielä 100 paria villasukkia KYSin syöpäosastoille. 

 

Elokuussa lähetimme jäsenillemme jäsenkirjeen, jossa kerroimme osaston toiminnasta ja 

tapahtumista. Syyskuussa lahjoitimme KYSin keskososastolle pikkupeittoja 75 kpl. 

Naistenpiiriläinen Marjatta täytti 75 v. ja hän oli ommellut jokaista ikävuotta kohden 

vauvanpeiton. 

 

Syöpäyhdistyksen kirkkopyhää vietettiin 26.9. Siilinjärven kirkossa.  Johtokunnan jäsenet 

avustivat emäntää seurakuntatalolla valmistellen lounastarjoilua, messussa toivottamalla 

ovella kirkkoväki tervetulleeksi, kolehdin kannossa sekä ehtoollisavustajana. Messuun 

osallistui n. 80 henkilöä ja seurakunnan tarjoamalle lounaalle 60 henkilöä. 

Uutena aloitettiin etä-luennot Tapaamossa, ensimmäisen etäluennon aiheena oli Liikunta 

osana syöpäpotilaan hoitoa. Osallistujia oli 7 hlöä. 



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

Kertomusvuoden tulos oli 1525,89 € voitollinen. Osaston tilivarat 31.12.2021 olivat 
7108,69 €.  

8. Teollisuusneuvos Seppo Saarelaisen lahjoitus miesten kaveripiirille 

Seppo Saarelaisen lahjoitti 500 € miesten kaveripiirille. Rahat käytetään piirin toimintaan. 

9. Yleisarvio ja näkymiä                                                                                       

Säännöllisessä toiminnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, toivomme pääsevämme 
normaaliin toimintaan mahdollisimman pian. Toivomme myös saavamme ideoita toiminnan 
uudistamiseksi.                                                                                                                          

Johtokunta 

  


