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Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry 

Siilinjärvi-Maaninka paikallisosasto 

1. Toiminnan painopiste 

Osaston toiminnan painopiste keskittyy edelleen ruohonjuuritason toimintaan. 

Ensisijaisesti Siilinjärven - Maaningan syöpään sairastuneiden 

vertaistukitoimintaan, virkistäytymiseen, ilon ja toivon herättämiseen sekä 

ylläpitämiseen. Paikallisosaston oman toiminnan lisäksi osallistumme Pohjois-

Savon Syöpäyhdistyksen eri projekteihin ja tiedottamiskampanjoihin sekä 

terveysneuvontaan ja Roosa nauhojen myyntiin ja -keräykseen.          

Puheenjohtaja Liisa Väätäinen on Syöpäjärjestöjen Järjestövaliokunnan jäsen. 

 

2. Sääntömääräinen toiminta 

Varsinaisten vuosikokousten, syyskokous ja kevätkokous (ei pakollinen), lisäksi 

johtokunta kokoontuu säännöllisesti 8-10 kertaa vuodessa.  

 

3. Tukihenkilötoiminta 

Kannustetaan vertais- ja saattohoidon tukihenkilöiksi, heitä koordinoi yhdistys. 

Vertaistukihenkilöt ovat itse sairastaneet syövän tai he ovat sairastuneen läheisiä. 

Saattohoidon vapaaehtoiset täydentävät läheisten ja ammattilaisten antamaa tukea 

sairastavan elämän loppuvaiheessa. 

Tukihenkilöt ovat tehtäväänsä koulutettuja ja vaitiololupauksen antaneita 

vapaaehtoisia. 

 

4. Keskustelu- ja harrasteryhmät 

Naistenpiiri kokoontuu kerran kuukaudessa Mummon kammarissa. Toiminnan 

vetäjinä on sairaanhoitaja ja vertaisohjaaja, ryhmää koordinoi Syöpäyhdistys. 

Osallistujien toiveiden mukaan ryhmässä mm. keskustellaan, askarrellaan ja 

liikutaan. Ryhmään pyydetään ulkopuolisia vierailijoita toiveiden mukaan. 

 

Miesten kaveripiiri toimii vapaaehtoisten vetämänä ja kokoontuu kuukauden 

ensimmäisenä torstaina, paikka ilmoitetaan Uutis-Jousessa. Osallistujien toiveitten 

mukaan ryhmässä mm. keskustellaan, retkeillään ja liikutaan. Ryhmä on avoin 

kaikille ja ryhmää koordinoi paikallisosasto. 

 

Naisten- ja miestenpiiri kokoontuu myös yhdessä kerran vuodessa.            

           Läheisensä syöpään menettäneiden ryhmä 

Vertaistuellinen ja ammatillisesti ohjattu ryhmä. Ryhmässä keskustellaan, käydään                            

menetystä läpi toiminnallisten menetelmien kautta ja suunnataan katsetta tulevaan. 
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5. Terveyden edistäminen 

 Kylpylä-Uimala Fontanellassa jatkuu perjantaisin omatoiminen kuntosali ja ohjattu 

vesivoimistelu yhdessä Hengitysyhdistyksen kanssa. Kylpylälipun hinta 

Syöpäyhdistyksen jäsenkortilla on 7,50 € ja Siilinjärven kuntalaisille kunnan 

liikuntatoimistosta saatavalla eläkeläisten alennuskortilla 4,50 €. 

Osasto kustantaa vesivoimistelu-ohjaajan palkkion. 

 

6. Virkistystoiminta 

- Kirkkopyhä keväällä 

- Touko-kesäkuussa kevätretki 

- Kesällä teatteri- tai muu retki 

- Syys-lokakuussa syysmatka 

- Pikkujoulu 

- Kehitetään yhteistyötä muiden yhdistysten ja paikallisosastojen kanssa 

 

7. Varainhankinta 

- Adressien myynti yhteistyökumppanien kautta  

- Roosa nauhojen myynti ja lipaskeräys 

- Arpajaiset tapahtumissa 

- Toritapahtuma kesän alussa, kahvit ja letunpaistoa tai keittotarjoilu. 

Tuotot käytetään virkistystoimintaan ja lahjoituksiin, jotta jokainen syöpään 

sairastunut ja hänen läheisensä voisi elää hyvää elämää syövästä huolimatta. 

 

8. Muu toiminta 

- Osaston johtokunta osallistuu yhdistyksen järjestämiin koulutus- ja 

virkistystilaisuuksiin muiden paikallisosastojen kanssa 1-2 kertaa vuodessa ja 

Teams-tapaamisiin. 

- Tiedotamme osaston toiminnasta Uutis-Jousen muistiopalstalla sekä 

Syöpäyhdistyksen paikallisosastot sivuilla. 

Facebookissa on Pohjois-Savon Syöpäyhdistys Siilinjärvi-Maaninka paikallisosasto 

–ryhmä, jossa myös tiedotamme tapahtumista ja muusta toiminnasta. 
 

JOHTOKUNTA 
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