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 VUOSIKERTOMUKSEN TAITTO: HANNA NYLÉN



Yhdistyksel lä on nel jä
neuvontapalvelun toimipistettä:
Lappeenrannassa,  Mikkelissä,
Pieksämäellä ja  Savonlinnassa ja se
toimii  kuuden palkatun työnteki jän
voimin.  Tärkeä asema toiminnassa on
vapaaehtoisi l la .  Yhdeksän paikal l is-
osastoa ja syöpään sairastuneiden
lasten perheiden Unikkokerho
jär jestävät kuntoutumista tukevaa,
vertaistuell ista ja virkistävää toimintaa
eri  puoli l la toimialuetta.  Lukuisa määrä
muita vapaaehtoisia mahdoll istaa laajan
toiminnan: tukihenkilöt sairastuneil le
ja läheisi l le,  vertaisryhmien ohjaajat ,
varainhankintaa tukevat l ipaskerääjät ja
Roosa nauha -myyjät sekä lyhyt-
aikaisissa keikkavapaaehtoistehtävissä
toimivat vapaaehtoiset tekevät
yhdistyksen työtä näkyväksi .  

Saimaan Syöpäyhdistys ry on 1953
perustettu kansanterveys- ja
poti las jär jestö.  Yhdistyksen visiona
on hyvä elämä i lman syöpää ja
syövästä huolimatta.  Yhdistyksen
toiminta-ajatus on ehkäistä syöpään
sairastumista,  edistää siitä
selviytymistä sekä tar jota tukea
sairastuneil le ja  heidän läheisi l leen
sairauden kaikissa vaiheissa.

Saimaan syöpäyhdistys on Suomen
Syöpäyhdistyksen jäsenjär jestö,
jonka toimialue on Etelä-Karjalan ja
Etelä-Savon maakunnat sekä Päi jät-
Hämeestä Heinola,  Hartola ja  Sysmä,
yhteensä 26 kuntaa.  Toimialueella on
hieman al le 300 000 asukasta,  joista
yl i  2000 sairastuu vuosittain
syöpään.
 

YHDISTYKSEN
TOIMINTA JA
TARKOITUS

Vuosikertomus

SIVU 3 " Yhdistyksen
alueella
syöpään
sairastuu

vuosittain 
yli 2000
ihmistä"



Suurin osa-alue yhdistyksen
toiminnassa on syöpään
sairastuneiden ja läheisten
tukeminen eri  tavoin sairauden
kaikissa vaiheissa.  Tukikeskustelut,
vertaisryhmät sairastuneil le ja
läheisi l le sekä tukihenkilöt ovat
merkittävimmät palvelut.   Terveyden
edistämistyössä keskeisimmät
toimintamuodot ovat luomihuoli-
päivät,  aurinkoneuvonta,  r intojen
omatarkkailun ohjaus,  syövän
periytyvyysneuvonta,  el intapaohjaus
ja tupakasta vieroitus.  Kursseja
jär jestetään yksi löi l le ja  parei l le sekä
laitos- että avomuotoisina kursseina.
Rintasyöpään sairastuneil le
väl itetään rintaproteeseja kaikista
toimipaikoista.  

YHDISTYKSEN
TOIMINTA JA
TARKOITUS

Vuosikertomus

Toimintavuosi  ol i  erittäin
poikkeuksell inen.  Korona vauhditti ,
toivotullakin taval la,  digi loikkaa.
Henkilöstö työsti  kevääl lä
merkityksettömyyden tunteitaan,
kun asiakasyhteydenotot vähenivät
ja samalla otti  haltuun digitaitoja.
Vuosi  kul jetti in epätietoisuuden
valossa ja suunnitelt i in varovasti
seuraavan päivän,  vi ikon ja
kuukauden toimintoja.  Tapahtumien
ja esittelyluentojen jäädessä pois
aikaa käytetti in yksi lötyöhön ja
kouluttautumiseen. Syöpä on
monelle henkilökohtaisempi ja
suurempi kri isi  kuin maailman-
laajuinen pandemia,  joten
yhdistyksen toimintaa on tarvittu
myös tässä poikkeusti lanteessa.
Tämä näkyy yksi lökäyntien lähes
aikaisempien vuosien tasolla olevina
käyntimäärinä.   
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"Syöpä on monelle
henkilökohtaisempi ja suurempi kriisi
kuin maailmanlaajuinen pandemia,

joten yhdistyksen toimintaa on
tarvittu myös tässä

poikkeustilanteessa."



YHDISTYKSEN
TOIMIPAIKAT

Vuosikertomus

Lappeenranta

Keskustoimisto ja neuvontapalvelu
Maakuntagalleria
Kauppakatu 40 D
53100 LAPPEENRANTA

Mikkeli

Neuvontapalvelu
Porrassalmenkatu 13 B
50100 MIKKELI

Pieksämäki

Neuvontapalvelu
Lampolahdenkatu 6
76100 PIEKSÄMÄKI

Savonlinna

Neuvontapalvelu
Tull iportinkatu 1-5 B
57100 SAVONLINNA

57%
stock maturity

38%
finance growth
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HALLINTO
Vuosikertomus

Kunniapuheenjohtaja,  varatuomari Erkki Strang

Hallitus 1 .1 .-28.11 .2020

Hall ituksen ja yhdistyksen sihteerinä ja
yhdistyksen rahastonhoitajana toimi
toiminnanjohtaja Niina Turunen. 

Tilintarkastajat

Varsinaiset til intarkastajat
HTM, JHTT Oll i  Muukkonen
HT Virve Juntunen

Varatilintarkastajat
HT, KHT Pasi  Waris
HT Sami Kurri

Kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetti in
kaksi :  kevätkokous (koronan vuoksi  vasta
syksyl lä)  5.9.2020 ja syyskokous 28.11 .2020.
Hall ituksen kokouksia ol i  kymmenen.
Hall ituksen työvaliokunnan kokouksia ol i
yksi .

SIVU 6

*Kari  Jaakkola,  työterveyslääkäri ,  i lmailulääkäri
*Titta Saksa,  henkilöstöjohtaja,  OTK, KTM
Virpi Hakuli ,  yksikön esimies,  TtM
*Maarit  Hiltunen-Toura,  erikoissuunnittel i ja ,  TtM
Erkki Huupponen, käytönsuunnittel i ja ,  eläkeläinen
*Annukka Kimmo, yrittä jä,  tradenomi
Alina Kujansivu,  kaupunginsiht. ,  viestintäjohtaja,  YTM
*Päivi  Löfman, yl iopettaja,  TtT,  FT
Heli  Peltola,  tutkimuspääll ikkö,  toimitusjohtaja,  YTM
Jouko Saramies,  lääkintöneuvos
Minna Sutela,  HR- ja talousjohtaja
Johanna Vasara,  toimittaja
Mai jaterttu Tiainen, hal l intoylihoitaja
Pir jo Heinikainen, kodinhoitaja
Tanja Hyttinen, sairaanhoitaja
Anu Kukkola,  palvelupääll ikkö
Jaana Svinhufvud, diakoni,  työnohjaaja,  psykoterapeutti

*hall ituksen työvaliokunta

Pj .
Varapj .
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

 

Rautalampi
Mikkeli
Lappeenranta
Savitaipale
Pieksämäki
Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta
Mikkeli
Savitaipale
Lappeenranta
Savitaipale
Savonlinna
Savitaipale
Savonlinna
Mikkeli
Lappeenranta

 



HALLINTO
Vuosikertomus

Kunniapuheenjohtaja,  varatuomari Erkki Strang

Hallitus 28.11 .-31.12.2020

*Kari  Jaakkola,  työterveyslääkäri ,  i lmailulääkäri
*Titta Saksa,  henkilöstöjohtaja,  OTK, KTM
Virpi Hakuli ,  yksikön esimies,  TtM
*Maarit  Hiltunen-Toura,  erikoissuunnittel i ja ,  TtM
Erkki Huupponen, käytönsuunnittel i ja ,  eläkeläinen
*Annukka Kimmo, yrittä jä,  tradenomi
Alina Kujansivu,  kaupunginsiht. ,  viestintäjohtaja,  YTM
*Harry Granö,myynnin ja markkinoinnin moniosaaja,  el .
Heli  Peltola,  tutkimuspääll ikkö,  toimitusjohtaja,  YTM
Jouko Saramies,  lääkintöneuvos
Minna Sutela,  HR- ja talousjohtaja
Johanna Vasara,  toimittaja
Mai jaterttu Tiainen, hal l intoylihoitaja
Pir jo Heinikainen, kodinhoitaja
Tanja Hyttinen, sairaanhoitaja
Anu Kukkola,  palvelupääll ikkö
Jaana Paju,  sairaalapastori

*hall ituksen työvaliokunta

 

Pj .
Varapj .
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

 

Rautalampi
Mikkeli
Lappeenranta
Savitaipale
Pieksämäki
Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta
Mikkeli
Savitaipale
Lappeenranta
Savitaipale
Savonlinna
Savitaipale
Savonlinna
Mikkeli
Savonlinna

 

SIVU 7 "Yhdistyksen
hallituksessa

on laaja
alueellinen ja
ammatillinen

edustus."

Hall ituksen ja yhdistyksen sihteerinä ja yhdistyksen rahastonhoitajana toimi
Niina Turunen.



Toiminnanjohtaja

Niina Turunen, terveydenhoitaja,  TtM, tuotekehittäjä,  Lappeenranta,  1 .6.2017 alkaen

Palvelusihteeri

Kirsi  Kukko, yo-merkonomi,  Lappeenranta,  1 . 1 .2013 alkaen

Neuvontahoitajat

Jaana Jormakka,  sairaanhoitaja,  Pieksämäki,  2 .5.2001 alkaen
Liisa Kautto,  sairaanhoitaja,  Mikkeli ,  1 .4 .2017 alkaen
Jaana Lemetyinen, sairaanhoitaja,  Lappeenranta,  7 .1 . 1998 alkaen
Janna Puurunen, terveydenhoitaja,  Savonlinna,  3.12.2018 alkaen

Terveyden edistämisen asiantuntija

Suomen Syöpäyhdistyksen alueell inen terveyden edistämisen asiantunti ja Heidi
Kolehmainen koordinoi terveyden edistämistyötä yhdistyksen toimialueella.  Heidin
toimipiste si jaitsi  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toimistol la,  josta käsin hän
työskenteli  1/3 työajastaan Saimaan Syöpäyhdistyksel le.

Ohjaajat

Yhdistyksen l i ikuntaryhmissä ol i  useita osa-aikaisia ohjaaj ia .  
 

 

HENKILÖSTÖ
Vuosikertomus
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Koulutus,  työnohjaus ja työhyvinvointi

Vuosi ol i  koronaviruspandemian vuoksi  todell inen etäkoulutusten vuosi ,  mutta
samalla henkilöstön ja vapaaehtoisten hyvinvointi in vahvasti  vaikuttava.  Työn
merkityksel l isyys katosi  hetkeksi  kevääl lä,  kun yhteydenotot romahtivat ja
kasvokkaiset kohtaamiset ol ivat tauolla rajoitusten vuoksi .  Oli  ryhdyttävä toimeen,
jotta asiakkaiden tuki  saati in jär jestettyä etänä.  Verkossa toteutettavaan
asiakastyöhön tarvitti in osaamista ja sitä saati in mm. Suomen Syöpäyhdistyksen
koulutusten kautta.  Suomen Syöpäyhdistys jär jesti  neuvontahoitaj i l le lukuisia
etäkoulutuksia,  joissa opitti in kohtaamaan asiakkaita ”uudessa normaalissa” .
Neuvontahoitaj ien ja toimistohenkilöstön koulutukset (terveyden edistäminen,
periytyvyys,  kuntoutus)  toteutuivat etäyhteyksin,  samoin toiminnanjohtaj ien
johtamiskoulutus.  Poikkeusti lanteessa johtamisen merkitys korostui .  Etäyhteydet
mahdoll istivat osal l istumisen sel laisi inkin koulutuksiin,  joihin ei  lähikoulutuksena
olisi  muulloin tul lut osal l istuttua.  

Henkilöstön vuotuiset tyhy-päivät jäivät pitämättä koronan vuoksi ,  mutta
työnohjausta jatketti in ja sen merkitys korostui .  Yhteyttä toimipisteiden väl i l lä
pidetti in aiempaa ti ivi immin etäyhteyksi l lä – etäaamukahvit  ol ivat tärkeä
henkilöstön yhteenkuuluvuutta l isäävä teki jä koronakri isin keskellä.  

Keskusjär jestömme mahdoll isti  jokaisesta syöpäyhdistyksestä kahden hoitajan
osal l istumisen pidempään koulutusprosessi in ”Vakavasti  sairastuneen
psykoterapeuttinen tukeminen”.  Saimaan Syöpäyhdistyksestä tähän osal l istuivat
Mikkelin ja Savonlinnan hoitajat .  Lisäksi  Savonlinnan neuvontahoitaja täydensi
osaamistaan kri isi- ja  traumatyöhön suorittamalla ammattikorkeakoulussa
täydennyskoulutuksen aiheeseen l i ittyen.  

HENKILÖSTÖ
Vuosikertomus
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"Pandemian
myötä opeteltiin

kohtaamaan
asiakkaita
"uudessa

normaalissa".



YHTEISTYÖ-
TAHOT JA
EDUSTUKSET

Vuosikertomus

Edellä mainitut sairaanhoitopiirit :  syöpäsairaanhoitajat ,  onkologit ,  pal l iati iviset yksiköt ja
saattohoito-osastot,  muut sairaanhoitajat ja  lääkärit
Alueen sosiaal i- ja  terveysalan koulutusyksiköt (LAB-ammattikorkeakoulu,  Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu XAMK sekä toisen asteen oppilaitokset)
Alueella toimivat kuntoutuskeskukset:  Imatran Liikunta- ja Kuntoutumiskeskus,  Punkaharjun
kuntoutuskeskus Kruunupuisto,  Kyyhkylän Kuntoutuskeskus Mikkelissä 
Kuntien sivistystoimi
Kansanterveys- ja poti las jär jestöt:  Etelä-Karjalan Martat,  Etelä-Karjalan Muisti  ry,  Kaakkois-
Suomen Sydänpiiri ,  Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry,  Miel i  Etelä-Karjalan Mielenterveys ry,
Mieli  Etelä-Savon Mielenterveys ry,  Mikkelin seudun Allergia- ja Astmayhdistys,  Mikkelin
Seudun Omaishoitajat ja  Läheiset ry,  Pieksämäen Seudun Liikunta ry,  Pieksämäen 
 Omaishoitajat ry
Seurakunnat 
Vapaaehtoistoimijoiden verkostot:  Etelä-Karjalan Valikkoryhmä, Mikkelin Vapari-verkosto,
Pieksämäen vapaaehtoistoiminnan keskus Neuvokas ja Savonlinnan Valikkoryhmä
Yritykset:  alueen Apteekit ,  EasyFit ,  Kauneushoitola I l lusia:  kosmetologi Mirva Hirvi  ja
fysioterapeutti  El isa Mäkelä,  Kauneuskeskus Kalla,  Kuntokeskus Ote,  OMT- ja l i ikuntakeskus
Lehmus, Tanssistudio Riemurytmi,  Tmi Kehon Polku,  Tmi Mieliapu 
Päihde- ja nikoti inittomuustyötä tekevät tahot kuten nuorisotoimi,  sivistystoimi,  poli isi
Saipa ry:  Kanssakulki ja -kampanja
Suomen Syöpäyhdistys ja sen jäsenjär jestöt:  alueell iset syöpäyhdistykset ja poti las jär jestöt 

Yhdistys tekee toimialueellaan yhteistyötä paljon julkisen sektorin,
muiden järjestöjen ja seurakunnan kanssa.   

Yhdistys toimii  kuuden sairaanhoitopiirin alueella:  Etelä-Karjalan sosiaal i- ja  terveyspiiri
(EKSOTE),  Etelä-Savon sosiaal i- ja  terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE),  Itä-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI) ,  Päi jät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY),
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PSSHP) sekä Pohjois-Karjalan sosiaal i- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) .  Lisäksi  yhdistyksen toimialue kuuluu kahden
alueell isen syöpäkeskuksen (FICAN SOUTH ja FICAN EAST) ja kahden sairaanhoidon
erityisvastuualueen (HYKS ja KYS) pi ir i in.  

Keskeisiä yhteistyötahoja vuoden aikana ol ivat:   

SIVU 10
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YHTEISTYÖ-
TAHOT JA
EDUSTUKSET

Vuosikertomus

Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnassa varsinaisena jäsenenä puheenjohtaja Kari
Jaakkola ja hänen varal laan toiminnanjohtaja Niina Turunen
Suomen Syöpäyhdistyksen vaalival iokunnassa puheenjohtaja Kari  Jaakkola
Etelä-Savon jär jestöjen neuvottelukunnassa ja neuvottelukunnan työvaliokunnassa
toiminnanjohtaja Niina Turunen varsinaisena jäsenenä edustamassa poti las- ja
omaisyhdistyksiä
Etelä-Karjalan jär jestöjen kumppanuuspöydässä toiminnanjohtaja Niina Turunen
varajäsenenä edustamassa poti lasyhdistyksiä 

Etelä-Karjalan yhdistykset ry
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 
Etelä-Savon hyvinvointi jär jestöjen tuki  ry (Estery)
Pieksämäen alueen sosiaal i- ja  terveysalan jär jestöjen tuki  ry (Paiste ry)  

Yhdistyksellä oli  toimintavuonna edustus

Yhdistyksellä oli  toimintavuonna jäsenyys seuraavissa:  
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JÄSENISTÖ 
Vuosikertomus

Jäsenmäärä ja -maksu

Vuoden 2020 päättyessä yhdistyksen henkilöjäsenmäärä ol i  6184,  joista ainais jäseniä ol i  162.
Yhdistyksestä erosi  tai  maksamattoman jäsenmaksun vuoksi  erotetti in 413 henkilöä,  mikä ol i  vähemmän
kuin aiempina vuosina.  Jäsenmäärän suhteell inen lasku hidastui  toivotusti .  Väkilukuun suhteutettuna
eniten jäseniä ol i  Savitaipaleel la,  Parikkalassa ja Sulkaval la,  vähiten Joroisissa,  Sysmässä ja Heinolassa.
Kuntajäseniä ol i  kymmenen: Enonkoski ,  Kangasniemi,  Lappeenranta,  Lemi,  Luumäki,  Mikkeli ,
Pieksämäki,  Rautjärvi ,  Savitaipale ja  Sulkava.  

Henkilöjäsenmaksu ol i  25 €, yhteisöjäsenmaksu 100 € ja kuntajäsenmaksu 0,05 €/asukas.  

Vuoden aikana uuden jäsenrekisterin ja asiakkuudenhall intasovelluksen käyttö vakiintui .  
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JÄSENISTÖ 
Vuosikertomus
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-10 % alennus kestopigmentoinnista kosmetologi Mirva Hirveltä Kauneushoitola I l lusiasta 
-10 % alennus Elisa Mäkelän fysioterapia/hierontapalveluista Kauneushoitola I l lusiasta
OMT – ja l i ikuntakeskus Lehmuksen määräaikainen 12 kk l i ikuntakortti  (sis .  ryhmäli ikunta
ja kuntosali )  40 €/kk (norm. 55 €/kk)

Kuntokeskus Otteella kuntokeskuksen l i ittymismaksu 0 € 

-10 % alennus hoidoista Kauneuskeskus Kallassa 

Elämäniloa tanssista -ryhmään osal l istuminen 40 € / 10 krt Tanssistudio Riemurytmil lä
Savonlinnassa kuntokeskus EasyFitissä aloitusmaksu 0 € (norm. 29,90 €) 

Lappeenrannassa

Mikkelissä 

Pieksämäellä 

Savonlinnassa 

JÄSENETUUDET
Vuosikertomus

Syöpä-lehti ,  joka i lmestyy nel jä kertaa
vuodessa

Kahden euron suuruinen hoitopäivä-
korvaus sairaalahoitovuorokausilta,  mikäli
jäsen on ol lut syövän takia
sairaalahoidossa.  Korvauksia maksetti in
919,00 €.

Maksuton huolestuttavan luomen tai
ihomuutoksen lääkärintarkastus
luomihuolipäivänä.

Vessapassi

Yhdistyksen jäsenetuudet toimintavuonna: 
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PAIKALLIS-
OSASTOT

Yhdistyksel lä on yhdeksän paikal l isosastoa sekä syöpään sairastuneiden lasten ja perheiden
Unikkokerho. Ne jär jestävät syöpään sairastuneil le ja  läheisi l le virkistystä sekä kuntoutumista
tukevaa toimintaa.  Osastoissa ja Unikkokerhossa toimivat vapaaehtoiset ovat merkittävä
voimavara yhdistyksen toiminnassa.  Ne tekevät yhdistystä tunnetuksi  maantieteel l isesti  laajal la
alueella,  toimivat vertaistuen mahdoll istajana sekä toteuttavat jäsen- ja varainhankintaa.
Osastojen johtokunnissa ja Unikkokerhossa toimi vuoden aikana 70 vapaaehtoista.  

Paikal l isosastoista kahdeksan haki  ja  sai  1500 euron suuruisen toiminta-avustuksen
kuntoutumista tukevaan toimintaan.  Osastojen toiminta ol i  tauolla kevääl lä koronaviruksen
vuoksi .  

Toiminta 2020: 
Tapaamisten määrä ja käyntikerrat

 

Paikallisosasto tai  kerho

Vuosikertomus
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"Vapaaehtoiset ovat
merkittävä voimavara

yhdistyksen
toiminnassa."

Heinolan seudun osasto
puheenjohtaja Anja Vahteristo-Järvinen 
1 .sihteeri  Matti  Hirvi järvi
2.sihteeri  Marja-Leena Ahtiainen

Kuukausi- ja  johtokuntakokoukset 5,  käyntikerrat 78
Kristi inakodin asukastapahtuma 1 ,  käyntikerrat 35

Imatran seudun osasto
puheenjohtaja Aarne Pöyhönen
sihteeri  Kirsti  Kiissel i

Kerhotapaamiset 5,  käyntikerrat 66
Terveysl i ikunta ja kei lai lua 25,  käyntikerrat 226
Uimaliput 40 
Tapahtumat ja virkistys 3,  käyntikerrat 47

Juvan osasto
puheenjohtaja Kari  Huovila
sihteeri  Merja Rouhiainen

Kuukausitapaamiset 7 ,  käyntikerrat 95
Liikuntaryhmä 14 ,  käyntikerrat 218
Tapahtumat ja virkistys 1 ,  käyntikerrat 38

Lappeenrannan osasto
ei johtokuntaa,  tauolla

Kerho 4,  käyntikerrat 41
Al las jumppa 25,  käyntikerrat 176
Tuoli jooga 12,  käyntikerrat 113
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PAIKALLIS-
OSASTOT

Toiminta 2020: 
Tapaamisten määrä ja käyntikerrat

 

Paikallisosasto tai  kerho

Vuosikertomus
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"Vuonna 2020
osastojen toimintaan

ja tapahtumiin
osallistuttiin 2470

kertaa."

Mikkelin seudun osasto
puheenjohtaja Pirkko Rönkkö
sihteeri  Pir jo Strandén

Kokoukset ja  käsityökerho 14,  käyntikerrat 86
Jumppa 7,  käyntikerrat 63
Tapahtumat 1 ,  käyntikerrat 111  

Osasto Neloset  (Lemi,  Savitaipale,
Suomenniemi,  Taipalsaari)
puheenjohtaja Pir jo Heinikainen
sihteeri  Jussi  Si ltamaa

Allas jumppa 11 ,  käyntikerrat 91 
Tuoli jumppa 10,  käyntikerrat 60
Kuntosali l iput 400
Tapahtumat ja virkistys 3,  käyntikerrat 36

Pieksämäen seudun osasto
puheenjohtaja Erkki  Huupponen
sihteeri  Jaana Jormakka

Kokoukset 5,  käyntikerrat 64
Liikuntaryhmä 19,  käyntikerrat 98 
Tapahtumat 1 ,  käyntikerrat 16

Punkaharjun osasto
puheenjohtaja Heli  Savolainen
sihteeri  Mervi  Makkonen

Osaston kokous 1 ,  käyntikerrat 6

Savonlinnan seudun osasto
puheenjohtaja Eira Lahtinen
sihteeri  Sirkka Sämpi

Kerho 11 ,  käyntikerrat 94
Liikuntaryhmä 9,  käyntikerrat 108
Kuntosaliavaimet,  käyntikerrat 22
Tapahtumat ja virkistys 2,  käyntikerrat 25

Unikkokerho 
puheenjohtaja Annukka I lves
sihteeri  Outi  Hietamies

Erätauko-ottelu 1 ,  käyntikerrat 17
joulupaketit  perheil le 19
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PAIKALLIS-
OSASTOT

Koronasta huolimatta paikal l isosastojen l i ikuntaryhmien käyntikerrat pysyivät lähes
samoina vuoden aikana si itä huolimatta,  että ryhmien kokoa rajatti in ja ne ol ivat
kevääl lä useita kuukausia tauolla.  Ryhmät toimivat rajoitusten puitteissa ja lähes kaikki
ovat al le 10 henkilön ryhmiä normaalit i lanteessakin.  Kokousten, tapahtumien ja
virkistysretkien käyntimäärissä ol i  suurempi pudotus.  Virkistystapahtumia,  kuten
pikkujoulut tai  teatteriretket,  ei  voitu jär jestää,  koska niissä on yleensä kymmeniä
osal l istuj ia .  

Lappeenrannan paikal l isosaston johtokunnan toiminta ol i  toimintavuoden ajan tauolla ja
osaston talouden hoito si irtyi  keskustoimistol le.  Osastojen hal l innon jär jestämistä
kevennetti in ja kehitetti in yhdessä Mikkelin seudun ja Pieksämäen seudun
paikal l isosastojen kanssa.  Niiden taloushall innon hoitaminen sähköistetti in ja si irretti in
keskustoimistol le.  

Paikal l isosastot ol ivat mukana Roosa nauha -kampanjassa.  Unikkokerho toteutti
Kultanauha-kampanjaa Lappeenrannassa yhteistyössä Li iga-Saipan kanssa.  

Nelosten osaston puheenjohtaja Pir jo Heinikainen ja Unikkokerhon entinen
puheenjohtaja Veikko Heikkinen palkitt i in Suomen Syöpäyhdistyksen myöntämällä
Syöväntorjuntatyön pronssisel la ansiomital i l la  pitkäaikaisesta ja sitoutuneesta
vapaaehtoistyöstä.  

Vuosikertomus

SIVU 17

WWW.SAIMAANSYOPAYHDISTYS.FI



Vapaaehtoiset ovat tärkeä voimavara yhdistyksel le.  Vapaaehtoistoiminnan
ansiosta yhdistys tukee julkisen sektorin toimintaa mahdoll istaen vertaistukea
poti lai l le ja  läheisi l le sekä tar joten mielekästä tekemistä ja
toimintamahdoll isuuksia heil le,  joita syöpä koskettaa.  Vuosi  ol i  tukihenkilö-
toiminnan osalta haasteell inen, koska kasvokkaisia kohtaamisia ei  juuri  ol lut.
Tukihenkilöt auttoivat jonkin verran puhelimitse,  mutta tukipyyntöjä ei  tul lut
entiseen tahti in.  Myös vertaisryhmistä valtaosa ol i  huomattavan osan vuodesta
tauolla.

Vapaaehtoistehtäviä ol i  vuoden aikana yhteensä 315,  mikä ol i  hieman vähemmän
kuin edell isvuonna (337) .  Osa vapaaehtoisista toimii  useammassa eri
vapaaehtoistehtävässä (esim. sekä tukihenkilönä että Roosa nauha -myyjänä),
joten vapaaehtoistehtäviin osal l istuneiden henkilöiden määrä on tehtävien
kokonaismäärää pienempi,  noin 250 eri  henkilöä.

 

VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA

Vuosikertomus
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"Vapaaehtois-
toiminnan ansiosta

yhdistys
mahdollistaa
vertaistukea
potilaille ja
läheisille."



Roosa nauha -myynnissä tehti in koronasta huolimatta ennätystulos – nauhoja
myyti in enemmän kuin aiempina vuosina.  Se ol i  innokkaiden vapaaehtoisten
nauhamyyjien ansiota.  Nauhamyyjiä ol i  yhteensä 53.  

Keikkavapaaehtoisten rekrytointia ol i  edell isvuonna harjoiteltu,  joten nyt se ol i
sujuvampaa.  Keikkavapaaehtoisten kokonaismäärä jäi  kuitenkin vuoden aikana
edell isvuotta alhaisemmaksi ,  koska koronan vuoksi  ammattikorkeakoulun
opiskeli jat  eivät ol leet mukana toteuttamassa Roosa nauha -kampanjaa.  
 Hyväntekeväisyyskonsertteja ei  myöskään jär jestetty aiemmassa laajuudessa 
 eikä Roosa nauha -l ipaskeräys toteutunut.

Lasten syövän päivän 15.2.  Saipan Kanssakulki ja -ottelussa ol i  kahdeksan
lipaskerääjää.  

VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA

Vuosikertomus
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syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä selviävät paremmin syövän aiheuttamasta
kri isistä ja elämänmuutoksesta,  
syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä tunnistavat paremmin toipumiseen
vaikuttavia teki jöitä ja  osaavat hakea paremmin heil le tar jol la olevia palveluita,  
syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä selviävät paremmin arjessa sairauden
aiheuttamien haasteiden kanssa.

Syöpään sairastuneiden ja heidän läheisten tuki- ja  kri isityö on merkittävä osa
yhdistyksen toimintaa.  Yhdistys saa syöpään sairastuneiden ja läheisten alueell iseen
tuki- ja kri isityöhön STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta (Ak2) .  Suuri  osa
toiminnasta katetaan yhdistyksen omil la varoil la mm. jäsenmaksutuotoil la .  Visiona on,
että ihmisi l lä ol isi  hyvä elämä syövästä huolimatta.  

Tuki- ja kri isityön tavoitteena on,  että:  

Tarkoituksena on ehkäistä ja l ieventää syöpään sairastumisen aiheuttamia psyykkisiä ja
sosiaal isia seurauksia sekä tukea sairastuneen ja läheisen arjessa selviytymistä.  Tuki on
neuvontaa sairastumishetkellä ja  kuntoutumisen aikana,  ki ireetöntä keskustelua,
infopäivien jär jestämistä,  ryhmien jär jestämistä hi l jattain syöpään sairastuneil le,
vertaistukiryhmiä sekä tukihenkilöiden väl ittämistä syöpään sairastuneil le ja  heidän
läheisi l leen.  

Poikkeusvuonna tuki- ja  kri isitoiminta ei  toteutunut kaiki lta osin suunnitel lusti ,  koska
kohderyhmää – sairastuneita ja läheisiä - ei  tavoitettu kuten odotetti in.  Ryhmätoiminta
keskeytetti in maaliskuussa poikkeusti lanteessa ja käynnistelt i in varoen syksyl lä
uudestaan rajoitusten kanssa (pienet ryhmäkoot) .  Koronan vuoksi  henkilökunta otti
valtavan digi loikan asiakastyössä ja ryhmiä ja asiakastapaamisia si irretti in verkossa
toteutettaviksi .  Sairastuneet ja läheiset eivät kuitenkaan osal l istuneet tar jottuihin
etäryhmiin samalla akti ivisuudella kuin kasvokkain toteutettavi in ryhmiin.  Hoitaj ien
yksi lövastaanottotoiminnassa tapahtui kevääl lä hi l jentymistä rajoitusten vuoksi ,  mutta
jo toukokuussa ol i  havaittavissa vi lkastumista yksi lövastaanotoil la .  

Vuosikertomus
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SYÖPÄPOTILAIDEN
JA LÄHEISTEN
ALUEELLINEN TUKI-
JA KRIISITYÖ



SYÖPÄPOTILAIDEN JA
LÄHEISTEN ALUEELLINEN
TUKI- JA KRIISITYÖ

Tukikeskustelut ja neuvonta

Tuki- ja  kri isityötä toteutetti in
nel jässä toimipisteessä,
verkkovälitteisesti ,  puhelimitse,
sairaaloissa ja kotikäynnein.
Yhteydenottojen määrä laski  hieman
edell isvuodesta.  Yhteydenottoja ol i
yhteensä 2551,  joista kasvokkaisia
tapaamisia 913,  puheluita ja  sähköisiä
yhteydenottoja 1638.  Sähköiset
yhteydenotot sähköpostitse,  chatin ja
messengerin kautta l isääntyivät
nel jänneksellä (255 vs.  200).  
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SYÖPÄPOTILAIDEN
JA LÄHEISTEN
ALUEELLINEN TUKI-
JA KRIISITYÖ
Ryhmämuotoinen tuki
Vertaisryhmiä toteutui yhteensä 34 ja ni iden l isäksi  kolmella edell isvuoden ryhmällä ol i
jatkotapaaminen. Ryhmät ol ivat neuvontahoitaj ien,  muiden ammatti laisten tai
vertaisohjaaj ien ohjaamia.  Vertaisohjaaj ien ohjaamia ryhmiä (merkitty*)  toteutui vuoden
aikana 15.  Toiminnassa ol i  mukana 24 vertaisohjaajaa.  Vertaisohjaajat ovat henkilöitä,
jotka ovat itse sairastaneet tai  ovat sairastuneen läheisiä ja  toimivat vapaaehtoisina
ryhmänohjaaj ina eri  puoli l la toimialuetta.
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Hartola-Sysmä *Rintasyöpää sairastavien vertaisryhmä

Hirvensalmi *"Aurinkoiset"  –ryhmä rintasyöpää sairastavi l le naisi l le 

Juva Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä

Kangasniemi Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä

Lappeenranta Miesten vertaisryhmä
*Naisten vertaisryhmä (Joutseno)
Sururyhmä (kevät)
Sururyhmä (syksy)
*Lapsensa menettäneiden sururyhmä 
VOIMA-kahvit  syöpälasten vanhemmille ja  isovanhemmille 
*Fuck Cancer -kahvit  nuorena aikuisena syöpään sairastuneil le
*Rintasyöpää sairastavien vertaisryhmä (yhteistyönä
Rintasyöpäyhdistyksen kanssa)
Gynekologista syöpää sairastavien vertaisryhmä
Hematologista syöpää sairastavien vertaisryhmä

Paikkakunta

 

Ryhmä
 



SYÖPÄPOTILAIDEN
JA LÄHEISTEN
ALUEELLINEN TUKI-
JA KRIISITYÖ
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Mikkeli *Naisten vertaisryhmä
*Miesten vertaisryhmä 
*Syöpään sairastuneiden vertaisryhmä (Anttola)
Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä (kevään) jatkotapaaminen
Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä (syksyn) jatkotapaaminen
Ryhmä syöpään sairastuneiden läheisi l le 
*Fuck Cancer -kahvit  nuorena aikuisena syöpään sairastuneil le
"Vierel lä"  – parantumattomasti  sairaiden vertaisryhmä (osin
verkossa)
*"Saaga" – gynekologista syöpää sairastavien vertaisryhmä
Sururyhmä

Pieksämäki *Miesten vertaisryhmä "Syöpäukot"
Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä
Gynekologista syöpää sairastavien vertaisryhmä
Sururyhmä
Luontoli ikuntaryhmä syöpään sairastuneil le 

Rantasalmi *Miesten ryhmä

Savonlinna Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä
Hil jattain sairastuneiden miesten ryhmä
*Naisten vertaisryhmä 
*Miesten vertaisryhmä
Elämäniloa tanssista

Verkkoryhmät Hil jattain syöpään sairastuneiden naisten verkkovertaisryhmä
Ryhmä hil jattain syöpään sairastuneiden läheisi l le ( jatkotap.)  
"Vierel lä"-ryhmän tapaamisista osa si irretti in verkkoon 

Paikkakunta Ryhmä
 



SYÖPÄPOTILAIDEN
JA LÄHEISTEN
ALUEELLINEN TUKI-
JA KRIISITYÖ
Koska ryhmät ol ivat loppukevään ajan tauolla ja  ryhmien koko koronan vuoksi
pieneni,  tapaamisten määrä ja käyntikertojen määrä väheni.  Verkossa toteutettavi in
ryhmiin ei  saatu osal l istuj ia kuten kasvokkaisi in ryhmiin.  Käyntikertoja ryhmissä ol i
837.  Laskua ol i  lähes 500 käyntikertaa.  Ryhmiin osal l istuneista 78 % oli  naisia
(naiset osal l istuivat 653 ja miehet 184 kertaa) .  

Seitsemän vertaisohjaajaa osal l istui  etänä toteutettavaan täydennyskoulutukseen. 

Kuva

Vuosikertomus
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"Ryhmissä
käytiin 837

kertaa."



SYÖPÄPOTILAIDEN
JA LÄHEISTEN
ALUEELLINEN TUKI-
JA KRIISITYÖ
Tukihenkilötoiminta

Neuvontahoitajat koordinoivat kukin omalla alueellaan vapaaehtoistoimintaa,  jonka
merkittävä osa on tukihenkilötoiminta.  He väl ittävät vertaistukihenkilöitä ja ar jen
ystäviä sairastuneil le ja  läheisi l le,  sekä ohjaavat,  organisoivat ja  tukevat saattohoidon
tukihenkilötoimintaa.  Toimintavuonna koulutetti in 12 uutta tukihenkilöä.  Toiminnasta
jäi  pois nel jä tukihenkilöä.  Vuoden lopussa tukihenkilöitä ol i  toiminnassa mukana
yhteensä 87 eri  henkilöä.  Näistä 15 toimi ar jen ystävä -tehtävässä,  53 vertaistuki-
henkilönä ja 35 saattohoidon tukihenkilönä.  
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"Tukihenkilöi-
tä oli vuoden

lopussa
toiminnassa
mukana 87."



SYÖPÄPOTILAIDEN
JA LÄHEISTEN
ALUEELLINEN TUKI-
JA KRIISITYÖ
Tukihenkilöiden tukikontaktien määrä laski  oleel l isesti  koronan vuoksi .  Tukipyyntöjä ei
tul lut yhdistykseen entiseen tahti in eikä saattohoito-osastoil la vierai lut ol leet
mahdoll isia.  Tukihenkilöitä jäi  koronapandemian ja oman ikänsä vuoksi  tauolle.
Tukikontakteja tukihenkilöi l lä ol i  vuoden aikana yhteensä 371,  mikä ol i  huomattavasti
vähemmän kuin aiempina vuosina.  

Saattotukihenkilöiden päivystysringit  toimivat sekä Lappeenrannassa että Savonlinnassa
yhteistyönä saattohoito-osastojen kanssa.  Mikkelissä käynnistetään saattohoidon
vapaaehtoistyöhön l i ittyvää yhteistyötä ja koordinointia osana pal l iati ivista hoitoa.
Uusien saattohoidon tukihenkilöiden rekrytointi  si irtyi  koronan vuoksi  vuodelle 2021 .  

Tukihenkilöi l le ei  jär jestetty täydennyskoulutuspäivää vuonna 2020. Vertaistuki-
henkilöiden toiminnanohjaukset aloitetti in ja ni itä jär jestetti in Lappeenrannassa kaksi
kertaa.  Muil la paikkakunnil la toiminnanohjaukset eivät vielä toteutuneet.  Saattohoidon
tukihenkilöiden ryhmämuotoista toiminnanohjausta jär jestetti in 12 kertaa.  Hoitajat
tukivat tukihenkilöitä myös puhelimitse tai  henkilökohtaisi l la tapaamisi l la .  Kun koronan
vuoksi  kasvokkaiset tukikontaktit  kevääl lä tauotetti in,  neuvontahoitajat päivitt ivät
kaikki  tukihenkilösopimukset.  Lappeenrannassa ja Savonlinnassa rauhall inen
koronati lanne mahdoll isti  vuotuisen joulutapaamisen tukihenkilöiden kanssa,  mutta
Mikkelissä ja Pieksämäellä tukihenkilöitä muistetti in postitse lähetetyl lä tervehdyksellä.

Vuosikertomus
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SYÖPÄPOTILAIDEN
JA LÄHEISTEN
ALUEELLINEN TUKI-
JA KRIISITYÖ

Ensitietopäivät ja toiminnan esittely 

Ensitietopäiviä,  kuten muitakaan isompia yleisötapahtumia,  ei  koronan vuoksi  jär jestetty
lainkaan. Yhdistyksen mahdoll isuudet vierai l la sairaaloissa ja ni iden polikl inikoil la
paranivat kuitenkin muuten toimintavuoden aikana.  Sairaalat mahdoll istivat neuvonta-
hoitaj ien läsnäolon polikl inikoil la aiempaa paremmin, joten poti laita ja  läheisiä
tavoitetti in aiempaa enemmän sairaalakäyntien yhteydessä kevääl lä kunnes korona-
rajoitukset tauottivat vierai lut.  

Yhdistyksen toimintaa esitelt i in nel jäl le sosiaal i- ja  terveysalan opiskeli jaryhmälle,
joissa kuuli joita ol i  yhteensä 73.  Lisäksi  toimintaa esitelt i in sairaaloiden ja työterveys-
huollon 58 työnteki jäl le.  Yhdistyksen tuki- ja  kri isityötä ja vapaaehtoistoimintaa
esitelt i in luennoil la ja  vapaaehtoistoiminnan infoissa,  joissa kuuli joita ol i  yhteensä 366. 

Yhteistyötä Suomen Syöpäyhdistyksen ja alueell isten syöpäkeskusten kanssa jatketti in
poti laan hoitopolkujen kehittämiseksi .  Hoitopolkuihin mukaan pääsyä korostetti in
poti las jär jestöjen keskeisenä tavoitteena,  kun kehittämistyötä tulevien SOTE-keskusten
osalta käynnistetti in.  

Toiminnan esittely alueen lääkäreil le ja  hoitaj i l le ei  toteutunut suunnitel lusti  koronan
vuoksi .  

Vuosikertomus
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Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi  10.-14.8.2020 (STEA) 
Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi  2.-6.11 .2020 (STEA)

Hyvinvointia ja  jaksamista vahvistava kurssi  Pieksämäellä 3.9.-12.11 .2020
(STEA)
Tanssi-l i iketerapiapainotteinen kurssi  Lappeenrannassa 30.9.-16.12.2020
(Syöpäsäätiö)

Yhdistyksen neuvontahoitajat antavat kuntoutusohjausta.  Yhdistys myös
jär jestää kursseja sairastuneil le ja  läheisi l le .  Kurssien tarkoituksena on 
tukea syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä fyysistä,  psyykkistä ja
sosiaal ista selviytymistä ar jessa ja paluussa työelämään. 

Toimintavuonna jär jestetti in kolme Sosiaal i- ja  terveysjär jestöjen
avustuskeskuksen STEA:n rahoittamaa kurssia ja  yksi  kurssi  Syöpäsäätiön
kehittämisavustuksella.   

Kaksi  laitosmuotoista kurssia jär jestetti in Imatran l i ikunta- ja
kuntoutumiskeskuksessa:

Avomuotoisia kursseja toteutetti in kaksi :   

Kurssei l le osal l istui  yhteensä 33 henkilöä.  

 

KUNTOUTUS-
OHJAUS JA KURSSIT
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Kurssien l isäksi  toteutetti in Anja Ester Pylkön -rahaston varoil la virkistys-
päivät Savitaipaleen ja sen ympäristökuntien syöpään sairastuneil le ja
heidän läheisi l leen 24.-27.8.2020. Päivi l le osal l istui  11  henkilöä.  

Yhdistys hal l innoi ja  johtaa Syöpäsäätiön kehittämisavustuksella
rahoitettavaa Tanssi-l i iketerapia syöpäpoti laan hyvinvoinnin tukena -
projektia.  Projektin tarkoituksena on luoda syöpään sairastuneil le soveltuva
tanssi-l i iketerapeuttinen interventio,  joka on monistettavissa eri  puoli l le
Suomea. Syöpäsäätiö rahoittaa projektia 70 000 €:l la ja  avustuksen loppuerä
käytetään 30.6.2021 mennessä.  Projektin aikana toteutetaan tutkimus tanssi-
l i iketerapiaan perustuvasta ryhmämuotoisesta kuntoutuskurssista ja  sen
hyödyistä sairastuneil le.  Interventiot toteutuivat syksyn aikana vi idel lä
paikkakunnalla:  Helsingissä,  Lappeenrannassa,  Tampeeella,  Turussa ja
Porissa.  Tuloksia kurssin vaikutuksista saadaan kesään 2021 mennessä.
Toiminnall inen sisältö tuntuu houkuttelevan osal l istuj ia ja  ryhmät ol i  helppo
saada toteutumaan eri  puoli l la Suomea. 

Yhdistys teki  vuoden aikana entiseen tapaan yhteistyötä muiden kursseja
jär jestävien tahojen kanssa.  Kruunupuiston syöpäkuntoutuskurssei l la
Punkaharjul la sekä Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa Mikkelissä pidetti in
Syöpäjär jestöjen ja Saimaan Syöpäyhdistyksen esittelyluentoja ja  kerrotti in
kuntoutuj i l le syöpäyhdistysten palveluista.

 

KUNTOUTUS-
OHJAUS JA KURSSIT
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TERVEYDEN
EDISTÄMINEN

Yhdistyksen terveyden edistämistyötä rahoitti  Syöpäsäätiö.  Toimintavuonna terveyden
edistämistyö ei  toteutunut suunnitel lusti  pandemian vuoksi ,  joten Syöpäsäätiön kanssa
sovitun mukaisesti  avustusta hyödynnetti in poikkeuksell isesti  myös tuki- ja
kri isityöhön. 

Keväällä jär jestetti in Lappeenrannassa yksi  tupakasta vieroitusryhmä ,  johon osal l istui  4
henkilöä.  Mikkelissä,  Pieksämäellä ja  Savonlinnassa ryhmät eivät toteutuneet joko
yhteistyötahon tai  osal l istuj ien puutteen vuoksi .  Terveyden edistämisessä tavoitetti in
väestöä puolet vähemmän kuin aiempina vuosina.  
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Mikkelin keskussairaalal la jär jestetti in OLKA-hankkeen kanssa Maailman Syöpäpäivän
yleisöluento ,  johon osal l istui  400 henkilöä.  Luennolla käsitelt i in yleisimpiä syöpiä:
rintasyöpä,  eturauhassyöpä ja suolistosyöpä sekä niiden varhaista tunnistamista.  Tämän
hyvin markkinoidun ja onnistuneen luennon ansiosta yhdistyksen näkyvyys Mikkelin
seudulla kasvoi huomattavasti .  Luento toteutetti in yhteistyössä Mikkelin OLKA-
hankkeen kanssa.  

Askel  kerral laan –verkkoluennolle,  jol la käsitelt i in elämäntapamuutoksia,  osal l istui  11
henkilöä.



TERVEYDEN
EDISTÄMINEN

Luomihuolipäivät eivät toteutuneet suunnitel lusti ,  s i l lä  ni itä pystytti in jär jestämään
vain nel jä suunnitel lun 12 si jaan.  Niissä aurinkoneuvontaa sai  186 henkilöä.
Aurinkoneuvonnan tuokioita jär jestetti in päiväkodeissa ja ni issä tavoitetti in 638 lasta ja
heidän perheitään.  

Kaakkois-Suomen Sydänpiirin kanssa jär jestetty ulkoilutapahtuma, jossa muistutetti in
l i ikunnan tärkeydestä,  tavoitti  29 osal l istujaa.  Yhteensä messuilla ja
yleisötapahtumissa  tavoitetti in 647 henkilöä.

Kolmessa Roosa nauha  -konsertissa tavoitetti in yhteensä 232 kuuli jaa.  Rintojen
omatarkkailun  ohjausta koskevia luentoja jär jestetti in kolme ja ni issä ol i  40 kuuli jaa.  

Ammattikorkeakoulujen ja terveyden edistämisen alueell isen asiantunti jan yhdessä
toteuttama kasvisaiheinen terveyskasvatusmateriaal i  toimitetti in yhdistyksen toimesta
ja Eksoten kautta kaiki l le Etelä-Karjalan alueen varhaiskasvatuksen yhteyshenkilöi l le (n.
6000 varhaiskasvatusikäistä lasta) .  

Etelä-Karjalan alueen neuvoloiden savuttomuustyötä tuetti in aloittamalla neuvoloiden
savuttomuuden tukemisen toimintamall in kehittäminen. Tavoitteena on vähentää
maakuntien alueil la tupakoivien äit ien ja heidän kumppaneittensa nikoti inituotteiden
käyttöä sekä kehittää ja tukea neuvoloiden ammattihenkilöiden nikoti inittomuustyötä.  

Vuosikertomus
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"Korona vähensi
terveydenedistämistyön

kasvokkaisia
kohtaamisia."



Syövän periytyvyysneuvontaa sai  19 henkilöä.  Määrä yl i  kaksinkertaistui
aiemmista vuosista (v .  2019,  9 henkilöä) .  Tähän myötävaikutti  Roosa nauha -
kampanja,  joka toi  esi l le syövän periytyvyyttä.  

Terveell isiä el intapoja ja  el intapojen vaikutusta syövästä toipumiseen
käsitelt i in aiempien vuosien tapaan myös henkilökohtaisissa tapaamisissa
neuvontahoitajan vastaanotolla ja  puhelimitse.  Koronan vuoksi  ki ireettömät
käynnit selvästi  vähenivät:  terveyden edistämiseen ja syövän varhaiseen
tunnistamiseen l i ittyviä käyntejä ol i  vuoden aikana vastaanotolla vain 14.
Mutta terveell isiä el intapoja kuntoutumisen ja toipumisen tukena käsitel lään
poti laskontakteissa muutoinkin,  vaikkei  se ol isi  pääasial l inen yhteydenoton
syy.  

Terveyden edistämistyössä tavoitettiin vuoden
aikana yhteensä 2191 henkilöä.  

Syövän riskiteki jöistä t iedottamista jatketti in yhdistyksen Facebook-sivuil la
ja verkkosivuil la .  Myös yhdistyksen esittelyluennoil la annetti in t ietoa
syöpäriskin vähentämisestä.  

 

TERVEYDEN
EDISTÄMINEN

Vuosikertomus

SIVU 32



Yhdistys väl ittää rintaproteeseja kaikista neuvontapalvelun toimipisteistä
terveydenhuollon maksusitoumuksen saaneil le.  Tarvittaessa hoitajat tekevät
kotikäyntejä ja  l i ikkuvat myös muil le paikkakunnil le etävastaanotoil le
proteesisovitukseen. 

Proteesiväl itystoiminta sisältää apuvälineen sovituksen ja luovuttamisen
lisäksi  neuvontaa ja tukea rintasyöpään sairastuneelle sekä ohjauksen muihin
palveluihin mm. vertaisryhmiin tai  kuntoutukseen. Toimintavuonna
välitettyjen proteesien määrä laski  koronan ja si irtyneiden seulontojen vuoksi .
Rintaproteeseja väl itetti in vain 378 kappaletta.  Samalla käyntikerrat
neuvontahoitaj ien vastaanotoil la proteeseihin l i ittyen laskivat 519 käynnistä
469 käynti in.  

RINTA-
PROTEESI-
VÄLITYS

Vuosikertomus
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Toimintavuonna oli  edelleen tavoitteena l isätä yhdistyksen näkyvyyttä ja
tunnettavuutta.  Näkyvyyttä edisti  sairaaloiden kanssa ti ivistynyt yhteistyö:
sairaaloissa jaetti in yhdistyksen esitettä aiempaa akti ivisemmin ja yhdistyksen
hoitajat ol ivat aiempaa useammin näkyvil lä polikl inikoil la .  

Yhdistyksen verkkosivut ovat osoitteessa  www.saimaansyopayhdistys.fi .
Verkkosivuil la on kattavasti  t ietoa yhdistyksestä,  jäseneksi  l i ittymisestä,
yhdistyksen neuvonta- ja kuntoutuspalveluista,  t i laisuuksista ja paikal l is-
osastojen toiminnasta.  Verkkosivulla vierai l leiden määrässä tavoitelt i in kasvua,
tavoitteena ol i  saada 11  500 kävi jää.  Tähän ei  päästy:  verkkosivukävi jöiden määrä
oli  10 633.  Verkkosivukävi jöiden määrä laski  kevääl lä toiminnan hil jentymisen
vuoksi .  Verkkosivuistuntojen ja sivujen katselukertojen määrä si itä huolimatta
l isääntyi .  Verkkosivuil la ol i  14 955 vierai lua ja sivujen katselukertoja ol i  36 434.  

VIESTINTÄ
Vuosikertomus
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http://www.saimaansyopayhdistys.fi/


Toiminnan markkinointia Facebook-sivuil la vahvistetti in edelleen.  Facebookista
onkin tul lut keskeinen osa toiminnan markkinointia digia jan asiakkaal le.
Facebook-tiedotukseen haetti in l isäoppia koulutuksista.  Erityisesti  koronan
vuoksi  kevätkauden hil jaisempana aikana Facebook-viestintää hyödynnetti in
ihmisten kannustamiseen positi ivisi l la  kuvil la ja  päivityksi l lä .  Facebook-
seuraaj ien määrä kasvoi selvästi  toimintavuonna, seuraaj ia ol i  vuoden lopussa
1811 .  Tapahtumista ja ryhmistä t iedottamisessa hyödynnetti in Facebookin
kohdennettua markkinointia.

Sivujen katselumäärät ovat kasvaneet selvästi  sen jälkeen, kun yhdistyksen
Facebook-sivusto (vuoden 2017 lopussa)  otetti in käyttöön. Facebookin kautta
verkkosivuil le päätyvien kävi jöiden määrä on kasvanut tasaisesti  ja  ol i  15,5 %
vuonna 2020 (10 % vuonna 2019) .  

VIESTINTÄ
Vuosikertomus
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Medianäkyvyys laski  toimintavuonna huomattavasti .  Koska toiminta ol i  kevääl lä
tauolla,  eikä uutisoitavia palveluita käynnistetty,  perinteisel le medial le ei
lähetetty t iedotteita edell isvuosien tapaan. 

VIESTINTÄ
Vuosikertomus
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Vaikka verkkoviestintä vahvistui ,  perinteisiäkin viestintäkanavia kuten
sanomalehtiä,  hyödynnetti in edelleen.  Jäsenil le t iedotetti in postitse
jäsenkir jeessä.  Yhdistyksen neuvontapalvelun esitettä jaetti in noin 1500
kappaletta alueen sairaaloihin ja terveysasemil le sekä tapahtumissa.  Jär jestö-
palstat ja  mainokset paikal l is lehdissä toimivat edelleen hyvin viestintäkanavana
tavoittaen etenkin ikääntyneitä poti laita ja  heidän läheisiään.  Maksetuil la
i lmoituksi l la t iedotetti in toiminnan ja palvelujen muutoksista koronarajoitusten
aikana.  

"Mediaosumien
määrä laski
tapahtumien

peruuntumisten
vuoksi."



TALOUS
Vuosikertomus

Omaisuus

Yhdistyksen omistuksessa olevat toimiti lat :
 
Lappeenranta:
Keskustoimisto ja neuvontapalvelu (153 m2)
Maakuntagalleria,  Kauppakatu 40 D, 53100 Lappenranta
 
Mikkeli :
Neuvontapalvelu (58,5 m2)
Porrassalmenkatu 13 B,  50100 Mikkeli
 
Pieksämäki:
Neuvontapalvelu (55 m2)
Lampolahdenkatu 6,  76100 Pieksämäki

Savonlinna:
Neuvontapalvelu (74 m2)
Tull iportinkatu 1-5 B,  57100 Savonlinna

57%
stock maturity

38%
finance growth

Yhdistyksen omistuksessa ol i  vuoden lopussa kahdeksan
asuinhuoneistoa,  jotka kaikki  ol ivat vuokrattuina.
Si joitusasunnoissa ei  tehty vuoden aikana merkittäviä
parannuksia.  
 
Lappeenranta:
As Oy Taipalsaarentie 14,  Taipalsaarentie 14 (35 m2) 
As Oy Peltolanlinnat,  Savonkatu 4-8 (58 m2) 
As Oy Keisarinkoti ,  Raastuvankatu 9 (34 m2)
As Oy Keisarinkoti ,  Raastuvankatu 9 (31 ,5 m2)
 
Mikkeli :
As Oy Kirkonhovi 1 ,  Otavankatu 10 (30,5 m2)
As Oy Kirkonhovi 1 ,  Otavankatu 10 (30,5 m2)
Ki Oy Mikkelin Hall ituskatu 1 ,  Porrassalmenkatu 23 (32,7 m2)
 
Savonlinna:
As Oy Jalavajousi ,  Kirkkokatu 8 (47 m2)

Lisäksi  yhdistyksel lä on varoja si joitusrahastoissa.
Yhdistyksen si joitustoiminta tuotti  voittoa 34 107,76 €

SIVU 37



TALOUS
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Tulot

Merkittävimmät tulot ol ivat yhdistyksen
jäsenmaksutuotot.  Henkilöjäsenmaksut
olivat 156 149,20 € ja kuntajäsenmaksut
8343,75 €. 

Rintaproteesiväl itys,  jota toteutetaan
sairaanhoitopiirien maksusitoumuksin,
on merkittävä toiminta yhdistyksel le,
proteesituotot ol ivat 104 374,50 €.
Proteesituotot laskivat oleel l isesti  sekä
koronasta että seulontojen si irtymisestä
johtuen. Yhdistyksen saama STEA:n
kohdennettu toiminta-avustus
syöpäpoti laiden ja läheisten tuki- ja
kri isityöhön oli  72 278 €. 

Syöpäsäätiön avustus terveyden
edistämiseen, syövän ehkäisytyöhön ja
kuntoutumisen tukeen oli  45 000 €.
Toimintavuonna Syöpäsäätiön avustusta
hyödynnetti in poikkeuksell isesti  myös
syöpään sairastuneiden ja läheisten
tuki- ja kri isityöhön, koska terveyden
edistämistyöhön l i ittyvät
yleisötapahtumat peruuntuivat.  Suomen
Syöpäyhdistyksen kautta tuleva STEA:n
avustus kurssitoimintaan ol i  21  758,53 €.
Lisäksi  tanssi-l i iketerapiaan pohjautuvaa
kuntoutusta kehitetti in Syöpäsäätiön
avustuksella,  jota kohdentui toiminta-
vuodelle 38 307,19 €.

Roosa-nauha -kampanjasta saati in
kampanjatuottoja 16 620,37 €. Summaan
sisältyi  hyväntekeväisyyskonserttien
tuotot,  yritysten tukimaksut sekä Roosa
nauhojen myyntituotot.   

 

Lahjoituksia saati in yhteensä 5 480,76 €.
Oma Säästöpankki lahjoitti  3000 €.
Si lvastin testamentti lahjoitus saati in
Imatran seudun toimintaan, arvoltaan 
28 045,85 €. Kunnilta saati in yksittäisiä
pieniä kohdennettuja avustuksia.  Lisäksi
tuottoja saati in Lasten syövän päivän
Kultanauha -kampanjasta,  tuote-
myynnistä,  luomihuolipäivien maksuista
ja osastojen toiminnan osal l istumis-
maksuista.  

Kulut
 
Huomattavimmat kulut toiminnassa
muodostuivat henkilöstökuluista.  Muita
suuria kulueriä ol ivat rintaproteesien
hankintakulut,  ostopalvelut kurssi-
toimintaan, toimiti la-,  taloushall into-,
markkinointi-,  jäsenrekisteri-,
Syöpälehti- ja  matkakulut.   Toiminnan
hil jetessä koronan vuoksi  kuluja ei
syntynyt suunnitel lusti .  Ulkopuolelta
ostettujen palveluiden määrä kasvoi
toimintavuonna, koska tanssi-
l i iketerapia-projektissa ol i  useita tanssi-
l i iketerapeutteja ja  muita yhdistyksiä,
joiden kuluja kir jautui  Saimaan
Syöpäyhdistyksen kir janpitoon. 

Ti l ikauden tulos ol i  37 477,87 €
ali jäämäinen. 
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Lapsen tueksi -rahasto 
Rahaston pääomasta jaetti in toimintavuonna avustuksia kolmelle perheelle yhteensä
1500 € ja lapsiperheiden tukityöhön käytetti in 1502,61 €.  

Saimi ja Emil Kauppisen rahasto
Rahastosta käytetti in pääomaa 1826,29 € Savonlinnan Elämäniloa tanssista -
vertaisryhmätoimintaan.

Laarin rahasto
Rahastosta käytetti in si joitustuottoa yhdistyksen yleiskuluihin.  

Anja Ester Pylkön rahasto
Rahastosta käytetti in pääomaa 9145,97 € osasto Nelosten toiminnan tukemiseen sekä
virkistyspäivien jär jestämiseen.

Silvastin rahasto 
Yhdistyksen Imatran seudun paikal l isosasto sai  testamentti lahjoituksen, jonka varat
kotiutuivat lähes kokonaisuudessaan vuonna 2020. Varat ol ivat 28 045,85 €, jotka on
rahastoitu ja kir jattu yhdistyksen taseeseen. Rahastol le perustetti in hal l ituksen
päätöksellä hoitokunta,  joka vuosittain tekee hal l ituksel le esityksen varojen käytöstä.
Si lvastin rahaston varoil la jär jestetään kuntoutumista tukevaa toimintaa ja virkistystä
Imatran seudun syöpään sairastuneil le ja  läheisi l le .  

RAHASTOT
Vuosikertomus
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Yhdistys toimi vuoden aikana
nel jästä toimipaikasta käsin kuuden
palkatun työnteki jän voimin.  Sen
lisäksi  toiminnassa ol i  mittava
joukko vapaaehtoisia 315 
 vapaaehtoistehtävässä.  Vaikka
jäsenmäärän suhteell inen lasku
hidastui ,  jäsenmäärä laski  edelleen.
Jäseniä ol i  vuoden lopussa 6184.

Vuoden 2020 aikana neuvonta-
palveluun tuli  2551 yhteydenottoa.  
 Yhteydenottojen määrä laski  hieman
edell isvuodesta.  Eri laisia neuvonta-
hoitaj ien,  muiden ammatti laisten ja
vertaisohjaaj ien ohjaamia ryhmiä
toimi 34 eri  puoli l la  toimialuetta.
Ryhmien tapaamiskertoja ol i
yhteensä 150 ja käyntikertoja
ryhmiin ol i  yhteensä 837.
Vapaaehtoisia vertaisryhmän ohjaaj ia
oli  15.  Ryhmämuotoisen tuen määrä
säi lyi  koronasta huolimatta
aiemmalla tasolla,  mutta
käyntikertoja ja  tapaamisia ol i
huomattavasti  vähemmän. 

Tukihenkilöitä ol i  vuoden lopussa 87
ja he kohtasivat syöpään sairastu-
neita tai  heidän läheisiään 371
kertaa.  Tukikontaktien määrä laski ,
koska kasvokkaiset kohtaamiset sekä
käynnit saattohoito-osastoil la ol ivat
koronasta johtuen tauolla.  

Vuoden aikana vapaaehtoistehtäviä
oli  yhteensä 315 ja ni issä toimi noin
250 eri  henkilöä.  Vaikka Roosa nauha
-kampanjan l ipaskeräystä ei  voitu
toteuttaa,  monia vapaaehtoisia ol i
lyhytaikaisissa vapaaehtoistehtävissä
myymässä Roosa nauhoja.  Heidän
ansiostaan tehti in nauhoissa
ennätysmyynti .  Lisäksi  korona-
vuonna uudeksi  suosituksi
vapaaehtoistehtäväksi  nousi
eri laisten käsitöiden tekeminen ja
niiden lahjoittaminen
neuvontapalveluun syöpään
sairastuneil le jaettavaksi .

LOPUKSI
Vuosikertomus
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"Roosa nauha -kampanjassa
tehtiin vapaaehtoisten ansiosta

nauhojen ennätysmyynti."
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Kursseja ja  virkistyspäiviä jär jestetti in vi isi ,  ni ihin osal l istui  44 henkilöä.
Paikal l isosastojen ja Unikkokerhon tapahtumissa ja tapaamisissa ol i  yhteensä
2473 käyntikertaa.  

Terveyden edistämistyö ei  toteutunut suunnitel lusti  pandemiasta johtuen –
tavoitettujen henkilöiden määrä laski  huomattavasti .  Terveyden edistämistyö
painottui  toimintavuonna vahvasti  aurinkoneuvontaan ja rintojen omatarkkailun
ohjaukseen tupakka– ja päihdeasioiden jäädessä taka-alal le.  

Rintaproteeseja väl itetti in 378 kappaletta.  Määrä laski  selvästi  edell isvuodesta.   

Hoitaj ien ja tukihenkilöiden kontaktien sekä ryhmien ja osastojen toiminnan
käyntikertojen määrä ol i  yhteensä 6309. Lisäksi  terveyden edistämistyössä
tavoitetti in 2191 ihmistä.  

Vuoden aikana ol i  edelleen tavoitteena l isätä yhdistyksen näkyvyyttä ja
tunnettuutta.  Mediaosumien määrä laski ,  mutta sivukatselumäärät verkkosivulla
kasvoivat,  samoin seuraaj ien määrä Facebookissa.  Yhdistyksen esittely eri
tapahtumissa ja terveyden edistämisen luennot estyivät,  mutta neuvontahoitajat
ol ivat aiempaa useammin esi l lä sairaaloiden polikl inikoil la ,  joten suuntaus ol i
oikea.  

Jäsenmäärän suhteell inen lasku on hidastunut,  mutta vuoden aikana uusien
jäsenten määrässä jääti in tavoitteesta,  koska henkilökohtaisia kontakteja ei  ol lut
aiempien vuosien tapaan. Varainhankinnan vahvistaminen oli  vuoden tavoite,
mutta sen toteuttaminen vaikeutui kasvokkaisen kampanjoinnin estyttyä
koronapandemian vuoksi .  Roosa nauhojen osalta tehti in kuitenkin ennätysmyynti
hyvän vapaaehtoistyönteki jöiden verkoston ansiosta.  Yhdistys joutui  edelleen
turvautumaan si joitusten kotiutukseen turvatakseen käyttötalouden vuoden
vaihteessa,  mutta summa oli  huomattavasti  aiempaa pienempi.  

LOPUKSI
Vuosikertomus

SIVU 41

Hallitus

WWW.SAIMAANSYOPAYHDISTYS.FI



Toiminta-ajatus

Saimaan Syöpäyhdistys ry on 1953 perustettu kansanterveys- ja poti las jär jestö.  Yhdistys
ehkäisee syöpään sairastumista,  edistää si itä selviytymistä ja tar joaa tukea sairastuneil le
ja heidän läheisi l leen.  Yhdistys toimii  Etelä-Karjalan,  Etelä-Savon ja itäisen Päi jät-
Hämeen 26 kuntaa kattaval la alueella.  

Toimintavuosi 2020

Yhdistys toimi vuoden aikana nel jästä toimipaikasta käsin kuuden palkatun työnteki jän
voimin.  Korona haastoi  toiminnan jär jestämistä,  mutta hal l ituksen päätöksellä toimintaa
syöpään sairastuneiden ja läheisten tukemiseksi  jatketti in rajoitusten sal l imalla taval la.
Työnteki jöiden toimintaa täydensi  mittava vapaaehtoisten joukko: heitä ol i  noin 250 eri
henkilöä 315 vapaaehtoistehtävässä.  Jäsenmäärän suhteell inen lasku hidastui .  Jäseniä ol i
vuoden lopussa 6184.

Neuvontapalveluun tuli  2551 yhteydenottoa.  Yhteydenottojen määrä laski  hieman
edell isvuodesta.  Ryhmiä toimi 34 eri  puoli l la toimialuetta.  Ryhmien tapaamiskertoja ol i
yhteensä 150 ja käyntikertoja 837.  Vapaaehtoisia vertaisryhmän ohjaaj ia ol i  15.
Ryhmämuotoisen tuen määrä säi lyi  koronasta huolimatta aiemmalla tasolla,  mutta
käyntikertoja ja  tapaamisia ol i  aiempaa vähemmän. Tukihenkilöitä ol i  vuoden lopussa 87
ja he kohtasivat syöpään sairastuneita tai  heidän läheisiään 371 kertaa.  Tukikontaktien
määrä laski ,  koska kasvokkaiset kohtaamiset sekä käynnit saattohoito-osastoil la ol ivat
tauolla.  Ensitietopäivät eivät toteutuneet suunnitel lusti .  

Terveyden edistämistyö ei  toteutunut suunnitel lusti  pandemiasta johtuen –
tavoitettujen ihmisten määrä laski  huomattavasti .  Työ painottui  toimintavuonna
luomihuolipäivi in,  lasten aurinkoneuvontaan ja rintojen omatarkkailun ohjaukseen
tupakka- ja päihdeasioiden jäädessä taka-alal le.  Yhteensä terveyden edistämistyössä
tavoitetti in 2191 ihmistä.

 

TOIMINTA-
KERTOMUS

Vuosikertomus
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"Ehkäisemme
syöpään

sairastumista.
Tarjoamme

tukea, kun syöpä
koskettaa."



TOIMINTA-
KERTOMUS

Kursseja ja  virkistyspäiviä jär jestetti in vi isi ,  ni ihin osal l istui  44 henkilöä.  Lisäksi  vuoden
aikana kehitetti in tanssi-l i iketerapiaan pohjautuvaa kuntoutusta.  Paikal l isosastojen ja
Unikkokerhon l i ikunta- ja virkistystapahtumiin tehti in yhteensä 2473 käyntikertaa.
Rintaproteeseja väl itetti in kuntien ja sairaanhoitopiirien maksusitoumuksin 378.  Määrä
laski  edell isvuodesta koronasta ja seulontojen si irtymisestä johtuen. Kaiken kaikkiaan
tuki- ja kri isityössä,  kurssei l la ja  osastojen toiminnassa käyntikertojen ja kontaktien
määrä ol i  yhteensä 6309. 

Roosa nauha -kampanjan l ipaskeräystä ei  voitu toteuttaa lainkaan, mutta
vapaaehtoisten nauhamyyjien ansiosta nauhamyynnissä tehti in ennätystulos.  Lisäksi
koronavuonna uudeksi  suosituksi  vapaaehtoistehtäväksi  nousi  eri laisten käsitöiden,
esimerkiksi  vi l lasukkien ja sytomyssyjen,  tekeminen neuvontahoitaj ien kautta
jaettavaksi  syöpää sairastavi l le.  

Vuoden aikana ol i  tavoitteena l isätä yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta.
Mediaosumien määrä laski ,  mutta sivukatselumäärät verkkosivulla kasvoivat,  samoin
seuraaj ien määrä Facebookissa.  Yhdistyksen esittely eri  tapahtumissa ja terveyden
edistämisen luennot estyivät,  mutta neuvontahoitajat ol ivat aiempaa useammin esi l lä
sairaaloiden polikl inikoil la ,  joten suuntaus ol i  oikea.  
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"Vapaaehtoistyön
suosio koronavuonna
yllätti positiivisesti."
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Hall ituksen varsinaiset jäsenet vuoden lopussa ol ivat Kari  Jaakkola (pj ) ,  Titta Saksa
(varapj . ) ,  Harry Granö, Virpi  Hakuli ,  Maarit  Hiltunen-Toura,  Erkki  Huupponen, Annukka
Kimmo, Al ina Kujansivu,  Heli  Peltola,  Jouko Saramies,  Minna Sutela,  Mai jaterttu Tiainen,
Johanna Vasara sekä varajäsenet Pir jo Heinikainen, Tanja Hyttinen, Anu Kukkola ja Jaana
Paju.  Hall itus kokoontui kymmenen kertaa ja hal l ituksen työvaliokunta yhden kerran.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ol i  kaksi :  5 .9.2020 ja 28.11 .2020. Yhdistyksen
rahastonhoitajana ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Niina Turunen.  Ti l intarkastaj ina
toimivat HTM, JHTT Oll i  Muukkonen ja HT Virve Jantunen.

Talous 

Til ikauden tulos ol i  37 477,87 € al i jäämäinen. Merkittävimmät tulot ol ivat yhdistyksen
jäsenmaksutuotot:  henkilöjäsenmaksut 156 149,20 € ja kuntajäsenmaksut 8343,75 €.
Rintaproteesituotot laskivat 104 374,50 euroon. STEA:n kohdennettu toiminta-avustus
syöpäpoti laiden ja läheisten tuki- ja  kri isityöhön oli  72 278 €. Syöpäsäätiön avustus
terveyden edistämiseen, syövän ehkäisytyöhön ja kuntoutumisen tukeen oli  45 000 €.
Toimintavuonna Syöpäsäätiön avustusta hyödynnetti in poikkeuksell isesti  myös syöpään
sairastuneiden ja läheisten tuki- ja  neuvontatyöhön, koska terveyden edistämistyöhön
li ittyvät yleisötapahtumat peruuntuivat.  STEA:n avustus kurssitoimintaan ol i  
21  758,53 €. Lisäksi  tanssi-l i iketerapiaan pohjautuvaa kuntoutusta kehitetti in
Syöpäsäätiön avustuksella,  josta vuodelle 2020 kohdentui 38 307,19 €. Roosa nauha -
kampanjan tuotot ol ivat 16 620,37 €. Lahjoituksia ja  testamentteja saati in yhteensä 
33 526,61 €.  Kunnilta saati in yksittäisiä pieniä kohdennettuja avustuksia.  Lisäksi
tuottoja saati in Lasten syövän päivän Kultanauha -kampanjasta,  tuotemyynnistä,
luomihuolipäivien maksuista ja osastojen toiminnan osal l istumismaksuista.  Yhdistys
joutui edelleen turvautumaan si joitusten kotiutukseen turvatakseen käyttötalouden
vuoden vaihteessa,  mutta summa oli  huomattavasti  aiempaa pienempi.  
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Tuleva kehitys

Syöpään sairastuneiden määrä kasvaa tulevaisuudessa väestön ikääntymisen
seurauksena.   Vertaistukea,  keskusteluapua ja tukihenkilöitä tarvitaan.
Toimintaympäristön ja avustustoiminnan muutoksessa on tärkeää tehdä strategista
suunnittelua,  jonka avulla turvataan yhdistyksen tulevaisuus pitkäl lä tähtäimellä.
Yhdistyksen näkyvyyden edistämistä tulee jatkaa ja yhteistyötä terveydenhuollon kanssa
ti ivistää.  Asiakkaiden, jäsenten ja lahjoitusten turvaamiseksi  yhdistyksen on
panostettava palveluiden ja jäsenetuuksien kehittämiseen. Roosa nauha -kampanjan
hyödyntäminen on jatkossakin merkittävä varainhankintamuoto,  mutta myös
yhdistyksen omaa varainhankintaa tulee l isätä.  Pitkään toiminnassa mukana olevien
vapaaehtoisten pois jäänti  mm. paikal l isosastoista haastaa miettimään tulevia
toimintamuotoja ja toiminnan jär jestämistä neuvontapalvelupaikkakuntien ulkopuolel la.
Terveyden edistämistyön priorisointi  ja  rajaus strategiatyön yhteydessä on tarpeell ista
resurssien kohdentamisen ja järkevän käytön mahdoll istamiseksi .    

Ki itämme lämpimästi  kaikkia jäseniämme, jäsenkuntia,  vapaaehtoistoimijoita,  
yhteistyökumppaneita sekä lahjoittaj ia toiminnan tukemisesta ja mukanaolosta.  
Pienistä puroista syntyy suuria virtoja.  On tärkeää,  että voimme yhdessä toimimalla
edistää toimialueemme ihmisten hyvää elämää i lman syöpää ja syövästä huolimatta.  
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"Tavoitteemme on
jokaiselle hyvä elämä

ilman syöpää ja
syövästä huolimatta."
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