
VUOSI-
KERTOMUS
2021
Hyvä elämä ilman syöpää ja
syövästä huolimatta



SISÄLLYS 57%
stock maturity

38%
finance growth

1. YHDISTYKSEN VISIO JA TOIMINNAN TARKOITUS
2. HALLINTO
    2.1. Päätöksenteko
    2.2. Paikallisosastot
    2.3. Toimitilat ja henkilöstö
3. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET
    3.1. Jäsenmäärä ja -maksu
    3.2 Jäsenetuudet
4. YHTEISTYÖ JA EDUSTUKSET
5. TOIMINTA
    5.1 Syöpään sairastuneiden ja läheisten tuki- ja kriisityö sekä 
          vertais- ja vapaaehtoistoiminta
    5.2 Kuntoutumisen tuki
    5.3 Syövän ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen
    5.4 Rintaproteesivälitys
    5.5. Paikallisosastojen toiminta
6. VAPAAEHTOISTOIMINTA
7. VIESTINTÄ
8. TALOUS
    8.1. Omaisuus
    8.2. Tuotot
    8.3. Kulut
    8.4. Rahastot
9. KIITOKSET

 

 

SIVU 2

3
5
5
6
7
9
9
12
13
16
16
 

22
23
26
27
29
30
32
32
33
35
36
37

LIITTEET

VUOSIKERTOMUKSEN TAITTO: HANNA NYLÉN

TOIMINTAKERTOMUS
TULOSLASKELMA
TASE
STRATEGIA
SAIMAAN SYÖPÄYHDISTYKSEN TOIMIALUE

    



Syöpäjär jestöjen visiona on
mahdoll istaa kaiki l le hyvä elämä i lman
syöpää ja syövästä huolimatta.
Yhdistyksen toiminta perustuu
Syöpäjär jestöjen yhteisel le
arvopohjal le.  Arvomme ovat tasa-
arvoisuus ja oikeudenmukaisuus,
saavutettavuus,  luotettavuus ja
yhteisöl l isyys.

 

Saimaan Syöpäyhdistys ry on vuonna
1953 perustettu kansanterveys- ja
poti las jär jestö.  Yhdistys on Suomen
Syöpäyhdistys ry:n jäsen ja osa
Syöpäjär jestöjä.  Yhdistyksen
toimialueena on Etelä-Karjalan ja
Etelä-Savon maakunnat sekä Hartola,
Heinola,  Heinävesi ,  Joroinen ja
Sysmä. 

Joka kolmas suomalainen sairastuu
elämänsä aikana syöpään.
Yhdistyksen toimialueella ol i  vuoden
2021 päättyessä 292 586 asukasta,
joista syöpään sairastuu keskimäärin
2279 henkilöä vuodessa.
Sairastuneiden l isäksi  syöpä
koskettaa kymmeniä tuhansia ihmisiä
heidän ympäri l lään:  perheenjäseniä,
ystäviä tai  työtovereita.

YHDISTYKSEN VISIO
JA TOIMINNAN
TARKOITUS

Vuosikertomus
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"Yhdistyksen
alueella

sairastuu
syöpään lähes
2300 henkilöä

vuosittain."

 "Yhdistys ehkäisee
syöpään

sairastumista,
  edistää siitä

selviytymistä ja 
 tarjoaa tukea

sairastuneille ja
heidän

läheisilleen."
 



Syöpään sairastuneiden ja
läheisten tuki  kaikissa sairauden
vaiheissa:  keskustelutuki ja
neuvonta,  tukihenkilöt,
vertaisryhmät ja infoti laisuudet 
Kuntoutumisen tuki :  hyvinvointia
tukevat ja vertaistukea
mahdoll istavat kurssit  ja  ohjaus
kuntoutukseen
Terveyden edistäminen, syövän
ehkäisy ja syövän varhaisen
tunnistamisen edistäminen:
syöpäriskistä ja seulonnoista
tiedottaminen ja el intapaohjaus,
luomihuolipäivät,
aurinkoneuvonta,  r intojen ja
kivesten omatarkkailun ohjaus,
syövän periytyvyysneuvonta,
tupakasta vieroitus ja nuorten
nikoti inittomuuden edistäminen 
Rintaproteesit  r intasyöpää
sairastavi l le.  

Noudatamme toiminnassamme
Syöpäjär jestöjen yhteistä strategiaa
vuosil le 2021-2025 ja si itä johdettuja
kehitysohjelmia projekteineen.
Syöpäjär jestöjen yhteisiä projekteja
hyödynnetään alueell isen toiminnan
kehittämisessä.  Alueell isten
erityispiirteiden vuoksi  myös
Saimaan syöpäyhdistyksen omaa
strategiaa valmistelt i in
toimintavuoden aikana.

Yhdistyksen toiminta:     

 

YHDISTYKSEN VISIO
JA TOIMINNAN
TARKOITUS

Vuosikertomus

Yhdistyksen toimipisteet si jaitsevat
Lappeenrannassa,  Mikkelissä,
Pieksämäellä ja  Savonlinnassa.
Lisäksi  jär jestetään etävastaanottoja
ja tehdään tarpeen mukaan
kotikäyntejä.  Yhdistyksel lä on kuusi
palkattua työnteki jää,  useita
tuntityönteki jöitä l i ikuntaryhmien
ohjaaj ina sekä vapaaehtoisia
paikal l isosastoissa,  tukihenkilöinä,
ryhmänohjaaj ina sekä
keikkavapaaehtoisina.  

Syöpään sairastuneiden määrä
nousee sekä väestön ikääntymisen
että syöpäriskiä l isäävien el intapojen
vuoksi .  Yl ipaino,  epäterveell inen
ruoka,  auringon ultraviolettisätei ly,
unihäiriöt sekä päihteiden ja
nikoti inituotteiden käyttö ovat
merkittäviä syövän riskiteki jöitä.
Uusi  haaste nikoti inituotteissa on
nuuska.  Syöpäsairauksista 40 % olisi
estettävissä el intapojen muutoksella.
Ihosyöpien osalta luku on jopa 95 %.
Moni syöpä on nykyään
hoidettavissa,  mikäli  se löydetään
riittävän ajoissa.  Syövän
ehkäisytyötä,  varhaista toteamista ja
tukea sairastuneil le ja  heidän
läheisi l leen tarvitaan.  Yhdistyksen
tuki- ja  neuvontapalvelut
täydentävät julkisen sektorin
toimintaa.  
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PÄÄTÖKSENTEKO
HALLINTO

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetti in kaksi :  kevätkokous 27.4.2021 ja syyskokous 27.11 .2021.
Kokouksissa käsitelt i in yhdistyksen sääntöuudistus kaksivaiheisesti .  Uudet säännöt rekisteröiti in
2.12.2021.  

Yhdistyksen hal l itukseen kuului  puheenjohtajan l isäksi  12 varsinaista ja nel jä varajäsentä.  Yhdistyksen
puheenjohtajana toimi Kari  Jaakkola ja varapuheenjohtajana Titta Saksa.  Kunniapuheenjohtajana on
varatuomari Erkki  Strang.  Syyskokouksessa kaikki  erovuorossa ol leet hal l ituksen jäsenet val itt i in
uudelleen luottamustehtäväänsä lukuun ottamatta Alina Kujansivua,  joka luopui luottamustehtävästään.
Tanja Hyttinen val itt i in hänen ti lal leen hal l ituksen varsinaiseksi  jäseneksi .  

Hallitus 1 .1 .-27.11 .2021 ja 27.11 .-  31 .12.2021 

*hallituksen työvaliokunta

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

Kokoukset
Hall ituksen kokouksia ol i  kymmenen ja
hal l ituksen työvaliokunnan kokouksia ol i
nel jä .  Lisäksi  lokakuussa pidetti in
hall ituksen strategiapäivä.  

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

Varatilintarkastajat
HT, KHT Pasi  Waris
HT Sami Kurri
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*Kari  Jaakkola,  työterveyslääkäri ,  i lmailulääkäri
*Titta Saksa,  henkilöstöjohtaja,  OTK, KTM
Virpi Hakuli ,  yksikön esimies,  TtM
*Harry Granö, myynnin ja markkinoinnin moniosaaja,
eläkeläinen
*Maarit  Hiltunen-Toura,  erikoissuunnittel i ja ,  TtM
Erkki Huupponen, käytönsuunnittel i ja ,  eläkeläinen
*Annukka Kimmo, yrittä jä,  tradenomi
Alina Kujansivu,  kaup.siht. ,  viestintäjohtaja,  YTM
(27.11 .2021 asti )
Heli  Peltola,  tutkimuspääll ikkö,  toimitusjohtaja,  YTM
Jouko Saramies,  lääkintöneuvos
Minna Sutela,  HR- ja talousjohtaja
Mai jaterttu Tiainen, hal l intoylihoitaja
Johanna Vasara,  toimittaja
Pir jo Heinikainen, kodinhoitaja
Tanja Hyttinen, sairaanhoitaja ( jäsen 27.11 .2021 alkaen)
Anu Kukkola,  palvelupääll ikkö
Jaana Paju,  sairaalapastori

 

  

Pj .
Varapj .
Jäsen
Jäsen

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

 

Rautalampi.
Mikkeli
Lappeenranta
Lappeenranta

Savitaipale
Pieksämäki
Lappeenranta
Lappeenranta

Mikkeli
Savitaipale
Lappeenranta
Savonlinna
Savitaipale
Savitaipale
Savonlinna
Mikkeli
Savonlinna



PAIKALLIS-
OSASTOT

Heinola
Imatra
Juva (tauolla)
Lappeenranta (tauolla)
Mikkeli
Neloset (alue Lemi,  Savitaipale,  Suomenniemi,  Taipalsaari)
Pieksämäki
Punkaharju
Savonlinna

Yhdistyksel lä on yhdeksän rekisteröimätöntä paikal l isosastoa ja Unikkokerho, joka tukee
syöpään sairastuneiden lasten perheitä.   

Paikal l isosastot:  

Paikal l isosastojen toimintaa ohjaa osastojen toimisääntö.  Osastoil la on johtokunnat,
jotka suunnittelevat vuotuisen toiminnan ja vastaavat toiminnasta ja taloudesta yhdessä
yhdistyksen rahastonhoitajana toimivan toiminnanjohtajan kanssa.  Osastot pitävät
kerran vuodessa vuosikokouksen, jossa hyväksytään edell isen vuoden toimintakertomus
ja vahvistetaan meneil lään olevan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. Osastojen
johtokunnista Juva ja Lappeenranta ol ivat tauolla.  Näiden osastojen alueella toimintaa
jär jestetti in osaston aiemmin keräämil lä varoil la ja  yhdistyksen toiminta-avustuksella
(osastojen toiminta kts.  luku 5.5. ) .  

Hallinto
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TOIMITILAT JA 
HENKILÖSTÖ

Hallinto

Yhdistyksel lä on omistuksessaan nel jä toimiti laa.  Ryhmätoimintaa jär jestetti in myös
muiden toimijoiden omistamissa t i loissa.  Yhdistyksel lä ol i  kuusi  palkattua
kokoaikaista työnteki jää sekä useita osa-aikaisia ohjaaj ia l i ikuntaryhmissä.  

Lappeenranta

Keskustoimisto ja neuvontapalvelu
Maakuntagalleria,  Kauppakatu 40 D, 53100 LAPPEENRANTA

Neuvontahoitaja,  sairaanhoitaja Jaana Lemetyinen
Toimialue:  Imatra,  Lappeenranta,  Lemi,  Luumäki,  Parikkala,  Rautjärvi ,  Ruokolahti ,  Savitaipale,
Taipalsaari

Palvelusihteeri  Kirsi  Kukko 
Toiminnanjohtaja Niina Turunen

Mikkeli

Neuvontapalvelu
Porrassalmenkatu 13 B,  50100 MIKKELI
Neuvontahoitaja,  sairaanhoitaja Li isa Kautto
Toimialue:  Hartola,  Heinola,  Hirvensalmi,  Mikkeli ,  Mäntyharju,  Pertunmaa, 
Puumala ja Sysmä 

Pieksämäki

Neuvontapalvelu,  Lampolahdenkatu 6,  76100 PIEKSÄMÄKI
Neuvontahoitaja,  sairaanhoitaja Jaana Jormakka 
Toimialue:  Juva,  Joroinen, Kangasniemi ja Pieksämäki

Savonlinna

Neuvontapalvelu,  Tull iportinkatu 1-5 B,  57100 SAVONLINNA
Neuvontahoitaja,  terveydenhoitaja Janna Puurunen
Toimialue:  Enonkoski ,  Heinävesi ,  Rantasalmi,  Savonlinna ja Sulkava.
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Koulutus,  työnohjaus ja työhyvinvointi

Neuvontahoitajat osal l istuivat Syöpäjär jestöjen yhteisi in neuvontahoitaj ien
koulutuksiin,  joiden aiheena ol ivat terveyden edistäminen, periytyvyys ja kuntoutus.
Jaana Lemetyinen osal l istui  Lapset Puheeksi  -koulutukseen, Janna Puurunen ja Li isa
Kautto puolestaan Vakavasti  sairastuneen psykoterapeuttinen tukeminen –
koulutukseen. Palvelusihteeri  osal l istui  Syöpäjär jestöjen toimistohenkilöstön
koulutukseen ja toiminnanjohtaja Syöpäjär jestöjen toiminnanjohtaj ien yhteiseen
johtamiskoulutukseen. Toiminnanjohtaja suoritti  Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnon toteuttaen muun muassa yhdistyksen strategiatyötä ja
varainhankinnan kehittämistä osana johtamisopintojaan.  Kaikki  yhdistyksen
työnteki jät  kävivät Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksen.

Henkilöstökokoukset ja vi ikkopalaverit  jär jestetti in etäyhteyksi l lä .
Neuvontahoitaj ien työhyvinvoinnin tueksi  jär jestetti in työnohjausta.  Henkilökunnan
strategia- ja tyhy-päivät jär jestetti in marraskuussa.  

Jaana Jormakkaa huomioiti in Suomen Syöpäyhdistyksen myöntämällä
Syöväntorjuntatyön pronssisel la ansiomital i l la pitkäaikaisesta,  20 vuotta
kestäneestä,  työstä yhdistyksessä.  

TOIMITILAT JA
HENKILÖSTÖ

Hallinto
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JÄSENMÄÄRÄ JA -MAKSU 
Jäsenistö ja jäsenetuudet

Vuoden 2021 päättyessä yhdistyksen henkilöjäsenmäärä ol i  5867,  joista ainais jäseniä ol i  146.
Yhdistyksestä erosi  tai  maksamattoman jäsenmaksun vuoksi  erotetti in 500 henkilöä ja yhdistykseen
li ittyi  181 .  Jäsenmäärä laski  hieman edell isvuotta enemmän. Kunnan asukaslukuun suhteutettuna eniten
jäseniä ol i  Savitaipaleel la,  Sulkaval la ja  Parikkalassa,  vähiten Joroisissa,  Sysmässä ja Heinolassa.  

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

Kuntajäseniä ol i  kymmenen: Enonkoski ,  Kangasniemi,  Lappeenranta,  Lemi,  Luumäki,  Mikkeli ,
Pieksämäki,  Rautjärvi ,  Savitaipale ja  Sulkava.
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JÄSENMÄÄRÄ JA -MAKSU 
Jäsenistö ja jäsenetuudet
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 Jäseniä Jäseniä Jäseniä

Kunta 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Enonkoski 34 36 38

Hartola 46 50 63

Heinola 143 152 166

Heinävesi 39 48 54

Hirvensalmi 28 32 37

Imatra 587 628 619

Joroinen 20 22 28

Juva 120 137 140

Kangasniemi 73 76 80

Lappeenranta 1613 1716 1783

Lemi 64 68 79

Luumäki 98 100 102

Mikkeli 816 859 892

Mäntyharju 78 76 83

Parikkala 130 146 152

Pertunmaa 30 34 31

Pieksämäki 330 336 357

Puumala 34 38 41

Rantasalmi 64 68 72

Rautjärvi 43 45 46

Ruokolahti 103 107 121

Savitaipale 188 198 217

Savonlinna 797 826 832

Sulkava 72 73 70

Sysmä 26 28 30

Taipalsaari 86 90 117

Yhdistyksen
toimialueella asuvat

5662 5989 6250

Muualla asuvat 205   

Jäsenmäärä
yhteensä

5867   

JÄSENMÄÄRÄ JA -MAKSU 
Jäsenistö ja jäsenetuudet
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-10 % alennus kestopigmentoinnista kosmetologi Mirva Hirveltä Kauneushoitola Kiarassa
OMT – ja l i ikuntakeskus Lehmuksen määräaikainen 12 kk l i ikuntakortti  (sis .  ryhmäli ikunta ja
kuntosali )  40 €/kk (norm. 55 €/kk)

Imatran Kylpylässä majoitus 100 €/2 hh/vrk (promenadihuone 120 €/2hh/vrk) sisältäen
aamiaisen,  kylpylä Taikametsän ja kuntosalin käytön sekä i lmaisen autopaikoituksen.
Puolihoito- ja täysihoitoateriat ennakkovarauksella -20%. (rajattuina aikoina)

Mikkelissä kuntokeskus EasyFit  Setrin aloitusmaksu 0 € (norm. 29,90 €)  

-10 % alennus hoidoista Kauneuskeskus Kallassa 

Elämäniloa tanssista -ryhmä 10 krt Tanssistudio Riemurytmil lä
Kuntokeskus EasyFitin aloitusmaksu 0 € (norm. 29,90 €) 

Lappeenrannassa

Imatralla

Mikkelissä 

Pieksämäellä 

Savonlinnassa 

JÄSENETUUDET
Jäsenistö ja jäsenetuudet

Syöpä-lehti  nel jä kertaa vuodessa 
Kahden euron hoitopäiväkorvaus/vrk
syöpäsairaudesta johtuvasta
sairaalahoidosta 
Hoitopäiväkorvauksia maksetti in 1332
euroa 
Luomihuolipäivinä ihotauti lääkärin
tekemä maksuton ihomuutoksen tarkastus
Käyttöoikeusranneke uintia tai
vesi l i ikuntaa harrastaval le maksutta
(muil le 5 €)
Vessapassi

Yhdistyksen jäsenetuudet toimintavuonna: 
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YHTEISTYÖ-
TAHOT JA
EDUSTUKSET

Vuosikertomus

Sairaanhoitopiirien syöpäsairaanhoitajat ,  onkologit ,  pal l iati iviset yksiköt ja saattohoito-
osastot,  muiden erikoisalojen sairaanhoitajat ja  lääkärit :  asiakasohjaus,  teemapäivät,  OLKA-
toiminta (sairaalassa tapahtuva vapaaehtoistoiminta)

Perusterveydenhuolto:  perheiden nikoti inittomuuden tukemisen toimintamall i  (Eksote) ,
asiakasohjaus

Työterveyshuolto:  asiakasohjaus

Alueen sosiaal i- ja  terveysalan koulutusyksiköt (LAB-ammattikorkeakoulu,  Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu XAMK sekä toiseen asteen oppilaitokset) :  toiminnan esittelyt lähihoitaja-
ja terveydenhoitaja/sairaanhoitajaopiskeli joi l le,  Nikoti initon amis - toimintamall in
käyttöönoton tukeminen, opinnäytetyönä toteutettu lymfaharjoiteopas (video)

Alueella toimivat kuntoutuskeskukset kuten Imatran Liikunta- ja Kuntoutumiskeskus,
Punkaharjun kuntoutuskeskus Kruunupuisto:  kurssit  poti lai l le ja  läheisi l le sekä
Syöpäjär jestöjen toiminnan esittelyt kuntoutuj i l le

Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä julkisen sektorin,  järjestöjen,
yritysten ja seurakunnan kanssa.   

Yhdistys toimii  kuuden sairaanhoitopiirin alueella:  Etelä-Karjalan sosiaal i- ja  terveyspiiri
(EKSOTE),  Etelä-Savon sosiaal i- ja  terveystoimi (ESSOTE),  Itä-Savon sosiaal i- ja  terveyspiiri
(SOSTERI) ,  Päi jät-Hämeen sosiaal i- ja  terveysyhtymä (PHHYKY),  Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä sekä Pohjois-Karjalan sosiaal i- ja  terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) .  Lisäksi
yhdistys toimii  kahden alueell isen syöpäkeskuksen (FICAN SOUTH ja FICAN EAST) ja kahden
sairaanhoidon erityisvastuualueella (HYKS ja KYS).  

Keskeisiä yhteistyötahoja vuoden aikana olivat ( jatkuu seuraavalle
sivulle) :  
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YHTEISTYÖ-
TAHOT JA
EDUSTUKSET

Vuosikertomus

Kuntien sivistystoimi:  esikouluikäisten aurinkosuojaus

Kansanterveys- ja poti las jär jestöt:  Etelä-Karjalan Martat,  Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry,
Etelä-Karjalan Muisti  ry,  Kaakkois-Suomen Sydänpiiri ,  Miel i  Etelä-Karjalan Mielenterveys ry,
Mieli  Etelä-Savon Mielenterveys ry,  Mikkelin Seudun Omaishoitajat ja  Läheiset ry,  Pieksämäen
seudun Omaishoitajat ry:  vertaisryhmät,  vaikuttamistyö jär jestöjen toimintaedellytysten
turvaamiseksi ,  t iedotus jär jestöjen toiminnasta ja tapahtumien jär jestämisyhteistyö

Urheiluseurat (Etelä-Savon Liikunta- ja urheilu,  Juniori  Sapko, Juniori  STPS, Saipa ry) :
Nuuskaton urheiluseura -toimintamall in käyttöönotto,  etuuksia Unikkokerholaisi l le 

Seurakunnat ja sairaalasielunhoito:  sururyhmät läheisensä syöpään menettäneil le

Vapaaehtoistoimijoiden verkostot:  Mikkelin Vapari-verkosto,  Pieksämäen
vapaaehtoistoiminnan keskus Neuvokas:  vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden edistäminen,
vapaaehtoisten koulutukset

Yritykset:  alueen Apteekit ,  EasyFit  Mikkeli  ja  Savonlinna,  Kauneushuone Kiara (kosmetologi
Mirva Hirvi) ,  Kauneuskeskus Kalla,  OMT- ja l i ikuntakeskus Lehmus, Tanssistudio Riemurytmi,
Tmi Kehon Polku,  Pieksämäen Seutuopisto,  Mary Kay itsenäiset ihonhoitokonsultit  Ti ia Kukko
ja Hannele Lankinen, Klinikka Helena:  yhteistyö jäsenetuuksissa,  yhteistyö kuntoutumista
tukevissa kursseissa,  teemapäivät (aurinko/rintojen omatarkkailu)

Suomen Syöpäyhdistys ja sen jäsenjär jestöt - alueell iset syöpäyhdistykset ja poti las jär jestöt:
yhteinen kehittäminen mm. ti lastointikäytännöt,  jäsenrekisterin ja -laskutuksen kehittäminen,
strategian toimeenpano (Syöpäjär jestöjen palvelujen tunnistaminen, viestinnän kehittäminen
yhtenäisemmäksi ,  terveyden edistämisen strategiatyö),  tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminnan
kehittäminen ja tukihenkilöiden väl itys

Keskeisiä yhteistyötahoja vuoden aikana olivat ( jatkuu edelliseltä
sivulta) :  

 

SIVU 14

WWW.SAIMAANSYOPAYHDISTYS.FI



YHTEISTYÖ-
TAHOT JA
EDUSTUKSET

Vuosikertomus

Suomen Syöpäyhdistyksen hal l itus:  edustajana puheenjohtaja Kari  Jaakkola 
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta:  varsinaisena jäsenenä toiminnanjohtaja Niina Turunen
ja varajäsenenä varapuheenjohtaja Titta Saksa 
Suomen Syöpäyhdistyksen jär jestövaliokunta:  edustajana hal l ituksen jäsen Jouko Saramies
Etelä-Savon jär jestöjen neuvottelukunta (YheS) ja  sen työvaliokunta sekä hyvinvointialueen
jär jestöyhteistyöryhmä: poti las- ja omaisjär jestöjen edustajana toiminnanjohtaja Niina Turunen 
Etelä-Karjalan jär jestöjen Kumppanuuspöytä:  poti las jär jestöjen varajäsenenä toiminnanjohtaja
Niina Turunen 
Etelä-Karjalan alueen hyvinvointialuevalmistelun yhdyspintatyön jär jestöyhteistyön
alatyöryhmä: edustajana toiminnanjohtaja Niina Turunen
Maakuntien verkostojär jestöjen neuvottelukunta:  Etelä-Savon edustajana toiminnanjohtaja
Niina Turunen

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

Yhdistyksel lä ol i  toimintavuonna edustus seuraavissa:  

Yhdistyksen neuvontahoitajat osal l istuivat oman alueensa terveyden edistämistä,
vapaaehtoistoimintaa sekä pal l iati ivista hoitoa kehittävi in työryhmiin sekä Suomen
Syöpäsairaanhoitaj ien valtakunnall isten Lappeenrannassa jär jestettävien koulutuspäivien
suunnitteluryhmään. 

Yhdistyksel lä ol i  toimintavuonna jäsenyys seuraavissa:  
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Tuki- ja kri isityö syöpään sairastuneil le ja  heidän läheisi l leen on merkittävä osa
yhdistyksen toimintaa.  Yhdistys saa tähän STEA:n kohdennettua toiminta-
avustusta (Ak2) sekä avustusta ESSOTE:lta.  Koska toimintavuonna terveyden
edistämiseen l i ittyvät tapahtumat ja luennot eivät toteutuneet suunnitel lusti
koronapandemian vuoksi ,  Syöpäsäätiön myöntämiä avustusvaroja voiti in käyttää
tuki- ja kri isityöhön. Suurin osa toiminnasta rahoitetti in yhdistyksen
jäsenmaksu- ja lahjoitusvaroil la .

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

Tuki- ja kri isityö tarkoittaa maksutonta,  ki ireetöntä keskustelua ja neuvontaa,
vertaisryhmiä,  tukihenkilötoimintaa sekä infoti laisuuksia ja luentoja.   Tuki- ja
kri isityötä toteutetti in nel jässä toimipisteessä hoitajan vastaanotolla,
verkkovälitteisesti ,  puhelimitse,  viestisovelluksin sekä sairaaloissa ja
kotikäynnein.  Kasvokkainen ja etäpalvelu vuorottel ivat jo totutusti  aina
pandemiati lanteesta johtuvien rajoitusten ja suositusten muuttuessa.
Chattineuvonta ja tuki ,  verkossa tapahtuva ryhmätoiminta ja videovälitteiset
tukikeskustelut vakiintuivat.  Tuki- ja kri isitoiminnan vastaanotot sairaaloissa
eivät toteutuneet suunnitel lusti  ja  myös sairaalavapaaehtoistoiminta OLKA:n
kautta ol i  yhdistyksemme osalta vähäistä koronarajoitusten vuoksi .
Terveydenhuollon työnteki jät  saivat t ietoa yhdistyksen toiminnasta uutiskir jeen
kautta.  

TUKI- JA KRIISITYÖ SEKÄ
VERTAIS- JA VAPAA-
EHTOISTOIMINTA 

Toiminta
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Tukikeskustelut ja neuvonta 

Yhteydenottoja neuvontapalveluun tuli  vuoden aikana yhteensä 2358.  Yhteydenottojen
kokonaismäärä hieman kasvoi edell isvuodesta ja palasi  lähes vuoden 2019 tasolle.  Tuki- ja
kri isityössä yhteydenottojen kokonaismäärä väheni ja  vastaavasti  terveyden edistämiseen ja
syövän ennaltaehkäisyyn l i ittyvät yhteydenotot l isääntyivät.  Tuki- ja kri isityössä
yhteydenottojen määrän laskuun vaikuttanee terveydenhuollon työnteki jöiden kuormitus,
si l lä pudotusta ol i  sosiaal i- ja  terveysalan ammatti laisten ja opiskeli joiden yhteydenottojen
määrässä.   Sen si jaan sairastuneiden ja läheisten yhteydenotoissa ol i  hieman kasvua.  

TUKI- JA KRIISITYÖ SEKÄ
VERTAIS- JA VAPAA-
EHTOISTOIMINTA  

Toiminta
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"Yhteydenottoja
neuvontapalvelu
un tuli vuoden

aikana yhteensä
2358."



Vertaistukiryhmät

Neuvontahoitajat vastaavat vertaisohjaaj ien rekrytoimisesta,  perus- ja jatkokouluttamisesta
sekä heidän tukemisestaan ja ohjauksestaan.  Osastojen tapaamiset ja ryhmät mahdoll istavat
vertaistuen myös nii l lä paikkakunnil la,  joi l la ei  ole yhdistyksen neuvontapalvelun
toimipistettä (osastojen toiminta kts.  5.5. ) .  

Vertaisryhmiä toteutui yhteensä 33.  Ryhmien määrä pysyi  lähes ennallaan,  mutta
tapaamisten määrä ja osal l istuj ien määrä laski  edelleen.  Ryhmäkoot ol ivat pienempiä kuin
aiemmin. Ryhmät ol ivat neuvontahoitaj ien,  muiden ammatti laisten tai  vertaisohjaaj ien
ohjaamia.  VOIMA -kahvit  sairastuneiden lasten vanhemmille ja  vertaisryhmä venäjänkiel isi l le
eivät käynnistyneet lainkaan. Hirvensalmen ja Anttolan vertaisryhmät eivät toimintavuonna
kokoontuneet kertaakaan. 

Toiminnassa ol i  mukana 22 vertaisohjaajaa,  mikä ol i  tavoiteltua suurempi määrä.
Vertaisohjaajat ovat henkilöitä,  jotka ovat itse sairastaneet tai  ovat sairastuneen läheisiä ja
toimivat vapaaehtoisina ryhmänohjaaj ina eri  puoli l la toimialuetta.  Verkossa toteutettavat
ryhmät vakiintuivat pysyväksi  osaksi  palveluvalikkoamme ja ne toteutuivatkin edell isvuotta
paremmin. 

Käyntikertoja vertaisryhmiin toteutui yhteensä 619.  Ryhmiin osal l istuneista ol i  miehiä 27 %,
mikä ol i  edell isvuotta enemmän (23 % v.  2020).  Teemall iset ryhmät ol ivat suosittuja:
Elämäniloa tanssista -ryhmä Savonlinnassa ja Luontoli ikuntaryhmä Pieksämäellä kokosivat
hyvin osal l istuj ia .  

TUKI- JA KRIISITYÖ SEKÄ
VERTAIS- JA VAPAA-
EHTOISTOIMINTA 

Toiminta
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TUKI- JA KRIISITYÖ SEKÄ
VERTAIS- JA VAPAA-
EHTOISTOIMINTA

Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä
Läheisten vertaisi lta
*Naisten vertaisryhmä 
*Miesten vertaisryhmä
*Miesten vertaisryhmä
Sururyhmä
Elämäniloa tanssista

Toiminta
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Hartola-Sysmä *Rintasyöpää sairastavien vertaisryhmä

Hirvensalmi *Aurinkoiset – ryhmä rintasyöpä sairastavi l le naisi l le
(ei  kokoontunut koronan vuoksi)  

Mikkeli *Naisten vertaisryhmä
*Miesten vertaisryhmä 
*Syöpään sairastuneiden vertaisryhmä (Anttola)
(ei  kokoontunut koronan vuoksi)
Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä 
Läheisten i lta 
*Fuck Cancer -kahvit  nuorena aikuisena syöpään sairastuneil le
*Saaga – gynekologista syöpää sairastavien vertaisryhmä 
Sururyhmä

Pieksämäki *Miesten vertaisryhmä - Syöpäukot 
Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä 
Luontoli ikuntaryhmä syöpään sairastuneil le

Lappeenranta Miesten vertaisryhmä
Hil jattain sairastuneiden naisten ryhmä 
*Naisten vertaisryhmä (Joutseno)
Sururyhmä (kevät)
Sururyhmä (syksy)
Lymfailta rintasyöpäpoti lai l le
*Rintasyöpää sairastavien vertaisryhmä (Rintasyöpäyhd. kanssa)
Hematologista syöpää sairastavien vertaisryhmä

Paikkakunta

 

Vertaistukiryhmä
*vertaisohjaajan ohjaama

 

Rantasalmi *Miesten ryhmä

Savonlinna

Verkkoryhmät Hil jattain syöpään sairastuneiden naisten verkkovertaisryhmä
Hil jattain syöpään sairastuneiden naisten verkkovertaisryhmä
Hil jattain syöpään sairastuneiden naisten verkkovertaisryhmä
Läheisten vertaisi lta verkossa (Kymenlaakson Syöpäyhd.
kanssa)



TUKI- JA KRIISITYÖ SEKÄ
VERTAIS- JA VAPAA-
EHTOISTOIMINTA
Tukihenkilötoiminta

Neuvontahoitajat vastaavat tukihenkilöiden rekrytoimisesta,  perus- ja
täydennyskouluttamisesta,  heidän tukemisestaan ja ohjauksestaan sekä väl ityksestä.
Vuoden lopussa tukihenkilöitä ol i  toiminnassa mukana yhteensä 92 henkilöä.  Näistä 15
toimi ar jen ystävä -tehtävässä,  54 vertaistukihenkilönä ja 38 saattohoidon tukihenkilönä.  

Toimintavuonna koulutetti in nel jä uutta tukihenkilöä.  Uusia tukihenkilöitä ei
suunnitelmasta poiketen koulutettu enempää,  koska tukipyynnöt ol ivat koronan vuoksi
vähentyneet.  Tukihenkilöistä kolme osal l istui  etäyhteydellä jär jestettyyn
täydennyskoulutukseen. Toimintavuoden aikana ol i  tarkoitus kouluttaa tukihenkilöitä
venäjänkiel isi l le,  mutta tämä si irtyi  vuodelle 2022 vähäisen osal l istujamäärän vuoksi .  

 

Toiminta
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Tukihenkilöiden tukikontaktien kokonaismäärä nousi  hieman. Tähän vaikutti  se,  että
tukihenkilöiden tukikäynnit saattohoito-osastoil la toteutuivat edell isvuotta paremmin.
Saattotukihenkilöiden päivystysringit  toimivat Lappeenrannassa ja Savonlinnassa
yhteistyössä saattohoito-osastojen kanssa.  Tukihenkilöi l lä ol i  vuoden aikana
tukikontakteja yhteensä 425,  joista vertaistukihenkilöi l lä 157,  saattohoidon
tukihenkilöi l lä 243 ja ar jen ystävä -tukihenkilöi l lä 25.  

Tukihenkilöiden toiminnanohjausta jär jestetti in sekä vertaistukihenkilöi l le että
saattohoidon tukihenkilöi l le yhteensä 15 kertaa.  Hoitajat tukivat tukihenkilöitä
tarvittaessa puhelimitse tai  henkilökohtaisi l la tapaamisi l la .  Lisäksi  tukihenkilöitä
kiitetti in koronarajoitusten mukaisesti  joko tapaamisissa tai  postitse.  

 



TUKI- JA KRIISITYÖ SEKÄ
VERTAIS- JA VAPAA-
EHTOISTOIMINTA

Keho ja miel i  -  Miten johdan mieltäni keholl isi l la harjoittei l la verkkoluento (95
osal l istujaa)
Seksuaalisuus osana poti laan hyvinvointia (19 osal l istujaa) .  

Ensitietopäivät ja toiminnan esittely

Ensitietopäiviä,  kuten muitakaan isompia yleisötapahtumia,  ei  jär jestetty lainkaan
kasvokkain.   

Vuoden aikana jär jestetti in kaksi  verkkoluentoa:  

Lisäksi  tuki- ja  kri isityöstä ja tukihenkilötoiminnasta luennoiti in Eksoten
saattohoitopassia suorittavi l le työnteki jöi l le (osal l istuj ia 20) ja  lähihoitaja- ja
sosionomiopiskeli joi l le (osal l istuj ia 15) .  Lisäksi  yhdistystä ja tukihenkilö-/vapaa-
ehtoistoimintaa esitelt i in yhteensä 154 henkilöl le eri  t i laisuuksissa.  

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

Toiminta
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KUNTOUTUMISEN
TUKI

Kurssi  parantumatonta syöpää sairastavi l le ja  heidän puolisoi l leen 9.-13.8.2021
Imatran l i ikunta- ja kuntoutumiskeskuksessa (STEA)
Tanssi l i iketerapiapainotteinen kurssi  ”Li ikkeellä elämässä” 1 .9.-10.11 .2021
Lappeenrannassa (STEA)
Hyvinvointia ja  jaksamista vahvistava kurssi  syöpään sairastuneil le 13.10.-24.11 .2021
Mikkelissä (STEA)
Kurssi  Gynekologista syöpää sairastavi l le ja  heidän puolisoi l leen 25.-29.11 .2021 
 Imatran l i ikunta- ja kuntoutumiskeskuksessa (STEA)
Syöpäpoti laiden virkistyspäivät 23.-25.8.2021 Imatran l i ikunta- ja
kuntoutumiskeskuksessa (Pylkön testamenttirahaston tuella;  kohdennettu Lemil lä,
Savitaipaleel la,  Suomenniemellä ja  Taipalsaarel la asuvil le)

Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä
fyysistä,  psyykkistä ja sosiaal ista selviytymistä ar jessa ja paluussa työelämään.
Yhdistyksen neuvontahoitajat ohjaavat asiakkaita kuntoutuskursseil le ja  auttavat ni i l le
hakemisessa.  Kruunupuiston syöpäkuntoutuskursseil la Punkaharjul la pidetti in
Syöpäjär jestöjen ja Saimaan Syöpäyhdistyksen esittelyluentoja ja  kerrotti in kuntoutuj i l le
syöpäyhdistysten palveluista.  

Yhdistys myös jär jestää kuntoutumista tukevia,  vertaistuell isia kursseja Suomen
Syöpäyhdistyksen kautta si irtyväl lä STEA:n avustuksella sekä testamentti lahjoitusten
mahdoll istamana. 

Vuonna 2021 jär jestetti in:  

STEA-rahoitteisi l le kurssei l le osal l istui  43 henkilöä ja virkistyspäivi l le 11  henkilöä.  

Yhdistyksen hal l innoima ja johtama Syöpäsäätiön rahoittama Tanssi-l i iketerapia
syöpäpoti laan hyvinvoinnin tukena -projekti  päättyi  30.9.2021.  Projektissa luoti in
syöpään sairastuneiden kuntoutumista tukeva tanssi-l i iketerapeuttinen,
ryhmämuotoinen kurssi .  Projektissa myös tutkitti in tanssi-l i iketerapian hyötyjä
sairastuneiden kehonkuvaan ja mielen hyvinvointi in.  Tulosten mukaan mm. kurssi l le
osal l istuneiden kokemus oman kehon olemuksesta parani ja  heidän suhtautumisensa
ikääntymisen ja sairauden muuttamaan kehoon oli  lempeämpää ja armoll isempaa kurssin
päätyttyä.  Kurssi  paransi  koettua mielialaa sekä l isäsi  yleistä mielen virkeyttä.
Tutkimusraportti  on luettavissa osoitteesta www.syopajar jestot.f i/julkaisut/raportit/.  

Toiminta
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SYÖVÄN
ENNALTAEHKÄISY JA
VARHAINEN TOTEAMINEN 

Syövän ennaltaehkäisyyn ja varhaisen toteamisen edistämiseen yhdistys sai  tukea
Syöpäsäätiöltä.  Suunnitel lut tapahtumat eivät toteutuneet  koronan vuoksi ,  joten
avustusta voiti in hyödyntää myös tuki- ja  kri isityöhön. Nuorten nikoti inittomuuden
edistämiseen yhdistys sai  Suomen Syöpäyhdistyksen kautta si irtyvää STEA:n
kohdennettua toiminta-avustusta.  

Toimintavuonna terveyden edistäminen ja syövän ehkäisytyö painottui  aurinkoteemaan,
suolistosyöpiin sekä nikoti inittomuustyöhön. 

Vuoden aikana tehti in vaikuttamistyötä Etelä-Karjalassa l i ittyen suolistosyöpien
seulonnan aloittamiseen. Tämän tuloksena Eksote päätti  aloittaa suolistosyöpien
seulonnat ennen kuin ne tul ivat lakisääteisiksi .  Loppuvuonna yhdistys t iedotti  mediassa
suolistosyöpäseulonnan alkamisesta ja muun muassa Yle Lappeenranta teki  aiheesta
jutun, joka esitetti in myös valtakunnan uutisissa.  
 

Toiminta
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SYÖVÄN
ENNALTAEHKÄISY JA
VARHAINEN TOTEAMINEN 

Yhtään tupakkavieroitusryhmää ei  toteutunut.
Nikoti inittomuutta edistetti in muil la keinoin
kuten toimintamalleihin vaikuttamalla.
Nuorten nuuskan käytön vähentämiseksi
tehti in yhteistyötä Suomen Syöpäyhdistyksen
ja alueen toisen asteen oppilaitosten ja
urheiluseurojen kanssa (Nuuskaton urheilu -
toimintamall i  ja  Nikoti initon amis –
toimintamall i ) .  Vuonna 2021 mukana olevat
urheiluseurat ol ivat Juniori  STPS ja Juniori
Sapko ja ammatil l is ista oppilaitoksista
Samiedu Savonlinnasta.  Loppuvuonna
yhteistyöhön i lmoittautuivat vielä
Lappeenrannasta Saimaan ammattiopisto
Sampo ja Pieksämäeltä sal ibandyjoukkue
Pisaba.  

  
 

Vuosikertomus
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Aurinko ja ihomuutokset -luennot/tapahtumat (13)
Aurinkosuojauksen ohjaus esikouluikäisille (materiaalien toimitus)
Luomihuolipäivät (11) 
Roosa nauha / rintojen omatarkkailuluennot (2)
Hyvinvointiluento
Syövän periytyvyysneuvonta 
Yhteensä 

 

Osallistujia
 83
2066
474
53
7
16
2699

Eniten väestöä tavoitetti in l i ittyen aurinko- ja ihosyöpäasioihin / teemoihin l i ittyen.
Aurinko ja ihomuutokset -luentoja jär jestetti in verkossa ja l ivenä.  Luomihuolipäiviä
toteutui 11 .  Aurinkoneuvonnassa tehti in yhteistyötä esikoulujen kanssa.  Niihin
toimitetti in materiaal ia ja  opasvideo hyödynnettäväksi  esikoululaisten ohjaamiseen sekä
lasten perheil le annettavat oppaat.  



Etelä-Karjalan alueen (Eksoten) neuvolat ottivat yhdistyksen tukemana käyttöön
neuvoloiden savuttomuuden tukemisen toimintamall in.  Tavoitteena on vähentää
maakunnan alueella tupakoivien raskaana olevien äit ien ja heidän kumppaneittensa
nikoti inituotteiden käyttöä sekä l isätä neuvoloiden ammattihenkilöiden
nikoti inittomuustyön osaamista.  Toimintamall in käyttöönotto sisälsi  terveydenhoitaj ien
ja lääkäreiden koulutuksen nikoti inikorvaustuotteiden käytöstä raskauden aikana,
prosessikuvauksen työstämisen sekä Syöpäjär jestöjen terveysmateriaal ista
tiedottamisen henkilökunnalle.  Eksoten neuvoloissa työskentelee 40 terveydenhoitajaa.
Toimintamall i  otetti in käyttöön marraskuussa.  

Terveell isiä el intapoja ja  el intapojen vaikutusta toipumiseen käsitelt i in aiempien
vuosien tapaan myös henkilökohtaisissa tapaamisissa neuvontahoitajan vastaanotolla ja
puhelimitse.  Terveyden edistämistyöhön l i ittyvät yhteydenotot l isääntyivät selvästi
toimintavuonna:  ni itä ol i  yhteensä 232 (52 vuonna 2020).   Syövän riskiteki jöistä
tiedottamista jatketti in yhdistyksen Facebook-sivuil la ja  verkkosivuil la .  Yhdistyksen
esittelyluennoil la annetti in t ietoa syöpäriskin vähentämisestä.  

Vuonna 2021 tavoitetti in terveyden edistämistyössä 2931 henkilöä,  mikä ol i
edell isvuotta enemmän (2191 vuonna 2020).    
 

SYÖVÄN
ENNALTAEHKÄISY JA
VARHAINEN TOTEAMINEN 

Vuosikertomus
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Yhdistys väl ittää rintaproteeseja sairaanhoitopiirien ja kuntien
apuvälinemaksusitoumuksin kaikista toimipaikoista.  Proteesiväl itykseen
sisältyy apuvälineen luovuttamisen ja käytönopastuksen l isäksi  r intasyöpään
sairastuneen psyykkinen tukeminen ja ohjaaminen muiden tukipalvelujen
(vertaisryhmät,  kuntoutus)  pi ir i in.  Vuoden aikana väl itetti in 397 proteesia.
Määrässä ol i  hiukan nousua.  Mikkelin neuvontapalvelusta toimitetti in l isäksi
Essotel le ensiproteeseja.  

RINTA-
PROTEESI-
VÄLITYS

Toiminta
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PAIKALLISOSASTOJEN
TOIMINTA

Paikal l isosastoista seitsemän haki ja  sai  1500 euron suuruisen toiminta-avustuksen
kuntoutumista tukevaan toimintaan.  Osastojenkin toiminnassa käyntikerrat ryhmiin ja
tapahtumiin laskivat ja  ni itä toteutui yhteensä 1841 (2473 v.  2020).  Osastojen toiminta
oli  kevääl lä pitkään tauolla koronati lanteen heikentymisen vuoksi ,  mikä vaikutti
toteutuneisi in käyntikertoihin.  Lappeenrannan ja Juvan paikal l isosastojen johtokunnan
toiminta ol i  toimintavuoden ajan tauolla ja  osastojen käynnistämää toimintaa
koordinoiti in yhdistyksen henkilökunnan toimesta.  

Toiminta
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Paikal l isosastoissa ja Unikkokerhossa toimivat
vapaaehtoiset jär jestävät syöpään sairastuneil le
ja heidän läheisi l leen virkistystä sekä
kuntoutumista tukevaa toimintaa eri  puoli l la
toimialuetta.  Osastoissa ja Unikkokerhossa
toimi vuoden aikana yhteensä 53 vapaaehtoista.
Vapaaehtoisten määrä paikal l isosastoissa on
vähentynyt kahden vi ime vuoden aikana,  kun
niissä pitkään mukana ol leita on jäänyt pois.  



PAIKALLISOSASTOJEN
TOIMINTA

Tapaamisten määrä ja käyntikerrat

 

Paikallisosasto tai  kerho

Vuosikertomus
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Heinolan seudun osasto 
puheenjohtaja Anja Vahteristo-Järvinen  
sihteeri  Matti  Hirvi järvi  

johtokuntakokoukset 2,  käyntikerrat 14 
kuukausitapaamiset 2,  käyntikerrat 38 
tapahtumat ja virkistys 1 ,  käyntikerrat 22 

Imatran seudun osasto 
puheenjohtaja Aarne Pöyhönen 
sihteeri  Kirsti  Kiissel i  

kuukausitapaamiset 8,  käyntikerrat 91 
terveysl i ikunta ja kei lai lua 19,  käyntikerrat 178 
uimaliput 10 kpl ,  l i ikuntakausikortit  3 kpl 
tapahtumat ja virkistys 3,  käyntikerrat 61 

Mikkelin seudun osasto 
puheenjohtaja Pirkko Rönkkö 
sihteeri  Pir jo Stranden 
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Paikal l isosastojen ja Unikkokerhon puheenjohtajat ja  sihteerit  sekä toiminta 2021 

Juvan osasto 
ei johtokuntaa,  tauolla l i ikuntaryhmä 19,  käyntikerrat 137 

Lappeenrannan osasto 
ei johtokuntaa,  tauolla 

al las jumppa 21,  käyntikerrat 143 
tuoli jooga 13,  käyntikerrat 92 

johtokuntakokoukset 5,  käyntikerrat 23 
fascia-jumppa 7,  käyntikerrat 41 
tapahtumat ja virkistys 1 ,  käyntikerrat 45  

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

johtokuntakokoukset 3,  käyntikerrat 18 
al las jumppa 12,  käyntikerrat 76 
tuoli jumppa 22,  käyntikerrat 170 
kuntosali l iput 100 kpl 
tapahtumat ja virkistys 5,  käyntikerrat 132  

Pieksämäen seudun osasto 
puheenjohtaja Erkki  Huupponen 
sihteeri  Jaana Jormakka 

johtokuntakokoukset 5,  käyntikerrat 36 
kuukausitapaamiset 2,  käyntikerrat 31 
l i ikuntaryhmä 12,  käyntikerrat 100  
tapahtumat ja virkistys 1 ,  käyntikerrat 43 

Punkaharjun osasto 
puheenjohtaja Heli  Savolainen 
sihteeri  Mervi  Makkonen 

ei  tapahtumia vuonna 2021 

Savonlinnan seudun osasto 
puheenjohtaja Eira Lahtinen 
sihteeri  Sirkka Sämpi 

johtokuntakokoukset 3,  käyntikerrat 19 
kerho 7,  käyntikerrat 46 
l i ikuntaryhmä 14,  käyntikerrat 135 
tapahtumat ja virkistys 2,  käyntikerrat 30   

Unikkokerho  
puheenjohtaja Annukka I lves 
sihteeri  Outi  Hietamies 

joulumuistamiset toimintavuoden aikana syöpään 
sairastuneil le lapsi l le,  7  kpl    



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  edelleen haasteel l inen,  koska kasvokkaisia kohtaamisia
kevään aikana ei  juurikaan ol lut eikä tukipyyntöjä tul lut entiseen tahti in.  Myös
vertaisryhmistä koronan vuoksi  valtaosa ol i  tauolla huomattavan osan vuodesta.  

Vapaaehtoistehtävien kokonaismäärä laski  ol len vuoden aikana yhteensä 285,  mikä ol i
vähemmän kuin edell isvuonna (315) .  Osa vapaaehtoisista toimii  useammassa
vapaaehtoistehtävässä (esimerkiksi  tukihenkilönä ja Roosa nauha -myyjänä),  joten
vapaaehtoistehtäviin osal l istuneiden henkilöiden määrä on tehtävien kokonaismäärää
alhaisempi,  arviolta noin 204 eri  henkilöä.  

Paikal l isosastojen vapaaehtoisten määrässä ol i  laskua,  koska Lappeenrannan ja Juvan
osastojen johtokunnat eivät enää toimineet.  Roosa nauha -myyjiä ol i  hieman
edell isvuotta enemmän, yhteensä 68 (61 vuonna 2020).  

 

 

VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA

Toiminta

SIVU 29



Saadun palautteen mukaan syöpään sairastumisesta kuluu edelleen l i ian pitkä
aika ennen kuin henkilö ohjautuu tai  itse löytää yhdistyksen tuen piiri in.  Siksi
toimintavuonna oli ,  ja  jatkossakin on tavoitteena,  l isätä yhdistyksen näkyvyyttä
ja tunnettuutta sekä yhteistyötä terveydenhuollon työnteki jöiden kanssa.
Suunnitelmista poiketen ei  voitu ol la läsnä siel lä missä poti laita hoidetaan:
sairaaloiden polikl inikoil la ja  hoitoyksiköissä.  

Yhdistyksen viestintää on kehitetty vi ime vuosina sähköisempään muotoon mm.
sähköinen uutiskir je ja  chat-palvelu on otettu käyttöön. Perinteisiä
viestintäkanavia hyödynnetti in edelleen.  Jär jestöpalstat ja  mainokset
paikal l is lehdissä toimivat hyvin tiedotuskanavana tavoittaen etenkin
ikääntyneitä poti laita ja  heidän läheisiään.  Mediaosumien määrä alueella
i lmestyvissä lehdissä ol i  62.   Yhdistyksen neuvontapalvelun esitettä jaetti in noin
300 kappaletta sairaaloihin ja terveysasemil le sekä tapahtumissa.  Esitteitä
jaetti in edell isvuotta vähemmän, koska terveydenhuollon toimipaikkoihin ol i
tehty ”peittojakelu” edell isvuonna. 

Alkuvuodesta jäsenil le lähetetti in jäsenkir jeet postitse.  Lisäksi  toiminnasta
tiedotetti in keskimäärin kerran kuukaudessa sähköisessä uutiskir jeessä.  Sitä
ovat t i lanneet terveydenhuollon,  muiden jär jestöjen ja kuntien työnteki jät  sekä
yhdistyksen jäsenet ja muut kohderyhmään kuuluvat.  

Yhdistyksel lä on verkkosivut osoitteessa www.saimaansyopayhdistys.f i .
Verkkosivukävi jöiden määräl le asetettuun kasvutavoitteeseen ei  päästy,  mutta
verkkosivukävi jöiden ja verkkosivuvierai luiden määrä kasvoi kuitenkin
edell isvuodesta.  Sivujen katselukertojen määrä kasvoi lähes 2000 katselukerral la
ja ol i  yhteensä 38 111 .  

VIESTINTÄ
Vuosikertomus

SIVU 30
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VIESTINTÄ

Facebookin kautta verkkosivuil le päätyvien kävi jöiden määrä on kasvanut tasaisesti .
Toimintavuonna jo lähes 19 % yhdistyksen verkkosivuil la vierai l leista päätyi  sivustol le
Facebookin kautta.  Vuonna 2019 määrä ol i  10 %. Facebook-seuraaj ien määrä kasvoi
edelleen toimintavuonna ol len vuoden lopussa 2027 henkilöä.  

Vuosikertomus

SIVU 31

"Mediaosumien
määrä alueella

ilmestyvissä
lehdissä oli 62."
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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 vuonna 2021 myymät sijoitusasunnot:  
Savonlinna:  As Oy Jalavajousi ,  Kirkkokatu 8 (47 m2)
Lappeenranta:  As Oy Keisarinkoti ,  Raastuvankatu 9 (34 m2)
Lappeenranta:  As Oy Keisarinkoti ,  Raastuvankatu 9 (31 ,5 m2)
                     
Yhdistyksel lä ol i  vuoden lopussa vi isi  s i joitusasuntoa,  jotka kaikki  ol ivat vuokrattuina.  

Lappeenranta:
As Oy Taipalsaarentie 14,  Taipalsaarentie 14 (35 m2) 
As Oy Peltolanlinnat,  Savonkatu 4-8 (58 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)

Omistukseen jääneissä si joitusasunnoissa ei  tehty vuoden aikana merkittäviä parannuksia.  
 Si joitusasuntojen l isäksi  yhdistyksel lä on varoja si joitusrahastoissa.  Yhdistyksen si joitustoiminta tuotti
asuntojen myymisen ja si ihen l i ittyvien kulujen johdosta tappiota 17 194,92 €.

Hall ituksen päätöksellä yhdistys antoi  anteeksi  Kurkku- ja suusyöpäyhdistyksen Kuntoloma- ja
kurssikeskus Kyyrönkaitaa koskevan lainaosuuden 13 445,03 €. Kyyrönkaidan perustamisvaiheessa muut
syöpäyhdistykset ovat tukeneet antamalla lainaa.  Laina annetti in anteeksi  Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen
taloudell isen ti lanteen vuoksi .   
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TALOUS
Vuosikertomus
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Yhdistyksen jäsenmaksutuotot:  henkilöjäsenmaksut 148 228,26 € € ja
kuntajäsenmaksut 8288,10 €
Rintaproteesituotot 110 944,22 €
STEA:n toiminta-avustus syöpäpoti laiden ja läheisten tuki- ja  kri isityöhön 72 278 €,
kurssitoimintaan 28 275,93 € ja Nuorten nikoti inittomuustyöhön 3510,00 €
Syöpäsäätiön avustus terveyden edistämiseen, syövän ehkäisytyöhön ja neuvontaan 45
000 € ja tanssi-l i iketerapian kehittämiseen 29 972,71  €
Lahjoitukset ja  testamentit  42 456,63 €
Roosa nauha -kampanjan tuotot 10 409,68 €

Tuotot

Merkittävimmät tulot ol ivat:  

Tuottoja saati in myös luomihuolipäivien maksuista ja  osastojen toiminnan
osall istumismaksuista,  pieniä kohdennettuja avustuksia sairaanhoitopiirei ltä ja  kunnilta.  

Varainhankinnan tuotot kokonaisuudessaan jäivät al le budjetoidun, koska Roosa nauhan
lipaskeräys ei  toteutunut ja jäsenmaksutuotot jäivät odotettua pienemmiksi .  Sydänjälki-
varainhankintakampanja ol i  yhdistyksen ensimmäinen oma varainhankintakampanja ja
toteutui kevääl lä.  Se sai  pal jon näkyvyyttä ja tuotti  4950,87 €. Kampanjassa kerätti in
varoja tuotemyynnil lä ja  lahjoituksi l la .  Kampanjan myötä yhdistyksel le perustetti in
verkkokauppa www.sydanjalki . f i ,  johon on tarkoitus jatkossa l isätä uusia
varainhankintatuotteita.

Vuoden aikana jär jestetti in kolme varainhankintakampanjaa,  jotka toteutuivat
vapaaehtoisten aloitteesta.  Miikka kävelee -kampanjassa Miikka Jormakka keräsi
yhdistyksel le yhteensä 1727 €. Pia Bryggaren ja Ri ikka Vreeswijk-Kel jan pyöräi lykampanja
Keep on pedaling my friend keräsi  puolestaan 1468,50 €. Tapio Arola jär jesti  yhdistyksen
hyväksi  Taakse jäänyttä elämää -konsertin,  jossa esi intyivät Raimo Tinkala ja  Jarmo
Laukka.  Lappeenrannassa jär jestetty konsertti  toteutui koronapandemian
rauhall isemmassa vaiheessa ja se tuotti  sponsoreiden tukemana yhdistyksel le 5193,70 €. 

Kaksi  muuta yhdistyksen jär jestämää hyväntekeväisyyskonserttia:  Sai ja Tuupanen
Savonlinnassa ja Tenorissimo Pieksämäellä eivät tuottaneet odotetusti ,  koska
koronarajoitukset kiristyivät juuri  konsertteja edeltävinä päivinä.  
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57%
stock maturity

38%
finance growth

TALOUS
Hallinto

Ari Peuhkuri
Auto-Eekoo
Etelä-Karjalan Osuuspankki 
I-Huolto asennus Oy
Jouni Kemppi
Jukka Kopra
Kangasniemen Osuuspankki
Kari  Koskimies
Kauppakeskus Galleria
Kei jo Hänninen
Kiinteistöhuolto Lyi jynen Oy
Koura-Autot,  H.  Ojanperä
KS-Lämpö Oy
K-Supermarket Kristi ina
Kul jetus Kilpiä Oy
Kulttuuriti la Nui jamies
Kuviopaja Oy
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Lappeenrannan kaupunki
LähiTapiola Kaakkois-Suomi
LähiTapiola Savo-Karjala
Markkinointi  Hurmaa Oy
OP Suur-Savo
Osuuskauppa Suur-Savo
Pieksämäen kaupunki
Puulan kone
Rakennus-Nopsa Oy
Rikkilän Leipä Oy
Sako Shooting Center
Sorja Productions
Vel jekset Hokkanen Oy: Hannu ja Esa
Hokkanen 
Ysituote Oy Saku Hyttinen
sekä anonyymi lahjoittaja.

Useat alueen yritykset
antoivat vuoden

aikana sponsoritukea,
tekivät yhdistykselle
Pro Bono-työtä tai

lahjoittivat
yhdistyksen
toimintaan.
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Kulut

Suurimmat kuluerät ol ivat henkilöstö- ja rintaproteesikulut,  kurssitoiminnan
ostopalvelut sekä toimiti lakulut.  Edell isvuoteen verrattuna kuluja syntyi
enemmän, koska toiminta vi lkastui  vuodesta 2020, mutta talousarvioon nähden
kulut jäivät al le budjetoidun. 

Ulkopuolelta ostettujen palveluiden määrä ol i  merkittävä toimintavuonna,
koska tanssi-l i iketerapiaprojektissa ol i  useita tanssi-l i iketerapeutteja ja  muita
yhdistyksiä,  joiden kuluja kir jautui  Saimaan Syöpäyhdistyksen kir janpitoon. 

Yhdistys myi kolme si joitusasuntoa tappiol l isena,  minkä johdosta vuoden tulos
painui rei lusti  miinukselle.  Si joitustoiminnan tappio ol i  17  194,92 €.
Yhdistyksen ti l ikauden tulos ol i  rei lusti  al i jäämäinen -52 381,85 €.

Talouden tasapainotus jatkuu edelleen ja on myös yhdistyksen strateginen
tavoite.  Vuotuisten tuottojen ja kulujen tasapaino on parantunut ja suuntaus
on hyvä.

 

TALOUS
Vuosikertomus
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Lapsen tueksi -rahasto 
Rahaston pääomasta jaetti in toimintavuonna avustuksia seitsemälle perheelle yhteensä
3500 € ja lapsiperheiden tukityöhön käytetti in 848,64 €. 

Saimi ja Emil Kauppisen rahasto
Rahastosta käytetti in pääomaa 1697,57 € Savonlinnan Elämäniloa tanssista -
vertaisryhmätoimintaan.

Laarin rahasto
Rahastosta käytetti in si joitustuottoa yhdistyksen yleiskuluihin.  

Anja Ester Pylkön rahasto
Rahastosta käytetti in pääomaa 7005,10 € osasto Nelosten toiminnan tukemiseen sekä
virkistyspäivien jär jestämiseen.

Silvastin rahasto 
Imatran seudun toimintaan kohdennetun testamentti lahjoituksen varoja käytetti in
Imatran osaston virkistyspäivään 1106,21 €.  

RAHASTOT
Vuosikertomus

SIVU 36



Vaikka vuosi  ol i  koronan si ivittämä eikä toiminta kaiki lta osin toteutunut suunnitel lusti ,
saimme i loita uudenlaisesta yhteistyöstä paikal l isten vapaaehtoisten ja yritysten kanssa.
I lon aihe ol i  myös se,  että asiakkaiden yhteydenotot l isääntyivät ja  on aistittavissa,  että
työmme näkyvyyden edistämiseksi  tuottaa vähitel len tulosta.  Myös terveyden
edistämistyössä tavoitettujen henkilöiden määrä kasvoi el i  voimme olla vuoteen
tyytyväisiä.  Vuonna 2022 tarkennamme vielä strategisia toimenpiteitämme
tulevaisuuteen ja teemme l injauksia si itä,  mihin keskitymme tulevina vuosina.  Työtä
syövän torjumiseksi  ja  sairastuneiden tukemiseksi  r i ittää vielä.  

Kiitämme lämpimästi  kaikkia vuoden aikana toiminnassa mukana ol leita.  Kiitos jäsenet,
asiakkaat,  toimintaamme tukeneet kunnat,  vapaaehtoistoimijat ,  yhteistyökumppanit
mukana olosta sekä lahjoittajat toiminnan tukemisesta.  Yhdessä toimimalla edistämme
toimialueemme ihmisten hyvää elämää i lman syöpää ja syövästä huolimatta.  

KIITOKSET
Vuosikertomus
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"Yhdessä toimimalla
edistämme ihmisten
hyvää elämää ilman
syöpää ja syövästä

huolimatta."

Hallitus
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Saimaan Syöpäyhdistys ry on 1953 perustettu kansanterveys- ja poti las jär jestö,  joka
ehkäisee syöpään sairastumista,  edistää si itä selviytymistä ja tar joaa tukea sairastuneil le
ja heidän läheisi l leen.   Yhdistyksen toimialue on Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon
maakunnat sekä Hartola,  Heinola,  Heinävesi ,  Joroinen ja Sysmä. Yhdistyksel lä on kuusi
kokoaikaista työnteki jää ja nel jä toimipaikkaa:  Lappeenrannassa,  Mikkelissä,
Pieksämäellä ja  Savonlinnassa.  

Toimintavuosi 2021

Korona haastoi  toiminnan jär jestämistä.  Kasvokkainen ja etätoiminta toteutuivat
joustavasti  t i lanteen mukaan. Mukana ol i  mittava vapaaehtoisten joukko: heitä ol i  285
eri  vapaaehtoistehtävässä 204 eri  henkilöä.  Jäseniä ol i  vuoden lopussa 5867.
Neuvontapalveluun tuli  2358 yhteydenottoa.  Vertaisryhmiä ol i  33 ja tukihenkilöitä 92.
Tukihenkilöi l lä ol i  tukikontakteja 425.  Luennoil le osal l istui  303 henkilöä.  Osastojen
toiminnoissa ol i  1841 käyntikertaa.  Kursseja ja  virkistyspäiviä jär jestetti in vi isi  ja  ni ihin
osal l istui  54 henkilöä.  Rintaproteeseja väl itetti in 397.  Vuoden aikana kehitetti in tanssi-
l i iketerapiaan pohjautuvaa kuntoutusta.  Terveyden edistäminen ja syövän ehkäisytyö
painottui  aurinkoteemaan, suolistosyöpiin sekä nikoti inittomuustyöhön ja työssä
tavoitetti in 2931 henkilöä.  

 

TOIMINTA-
KERTOMUS 2021

Vuosikertomus
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"Ehkäisemme
syöpään

sairastumista.
Tarjoamme tukea,

kun syöpä
koskettaa."



Talous 
Yhdistyksen ti l ikauden tulos ol i  rei lusti  al i jäämäinen -52 381,85 €, koska
si joitusasuntoja myyti in tappiol l isina.  Si joitustoiminnan tappio ol i  17  194,92 €.
Varainhankinnan tuottoja ei  tul lut odotetusti :  l ipaskeräykset eivät toteutuneet ja
jäsenmaksutuotot jäivät al le budjetoidun. Kuluja syntyi  kuitenkin vähemmän kuin
talousarvioon oli  kir jattu.  Merkittävimmät tuotot ol ivat jäsenmaksut 156 516,36 € ja
rintaproteesituotot 110 994,22 € sekä STEA:n avustukset,  joita saati in yhteensä
10 4063,93 €. Syöpäsäätiön avustus terveyden edistämiseen ja neuvontaan oli  45 000 €
ja tanssi-l i iketerapiaan 29 972,71  €.  Lahjoituksia ja testamentteja saati in yhteensä 
42 456,63 €. Roosa nauha -kampanjan tuotot ol ivat 10 409,68 €. Pieniä kohdennettuja
avustuksia saati in sairaanhoitopiirei ltä ja  kunnilta sekä tuottoja Sydänjälki  -kampanjan
tuotemyynnistä,  luomihuolipäivien maksuista ja osastojen toiminnan
osall istumismaksuista.  Suurimmat kuluerät ol ivat henkilöstö- ja rintaproteesikulut,
kurssitoiminnan ostopalvelut sekä toimiti lakulut.  

Hallinto
Hall ituksen varsinaiset jäsenet 31 .12.2021 ol ivat Kari  Jaakkola (pj ) ,  Titta Saksa (varapj . ) ,
Harry Granö, Virpi  Hakuli ,  Maarit  Hiltunen-Toura,  Erkki  Huupponen, Tanja Hyttinen,
Annukka Kimmo, Heli  Peltola,  Jouko Saramies,  Minna Sutela,  Mai jaterttu Tiainen,
Johanna Vasara sekä varajäsenet Pir jo Heinikainen, Anu Kukkola ja Jaana Paju.  Hall itus
kokoontui kymmenen ja hal l ituksen työvaliokunta nel jä kertaa.  Yhdistyksen kokoukset
olivat 27.4.2021 ja 27.11 .2021.  Yhdistyksen rahastonhoitaja ja  sihteeri  ol i  toiminnanjohtaja
Niina Turunen.  Ti l intarkastaj ina ol ivat Oll i  Muukkonen ja Virve Jantunen.

Tuleva kehitys
Syöpään sairastuneiden määrä nousee väestön ikääntymisen ja syöpäriskiä l isäävien
elintapojen vuoksi .  Syövän ehkäisytyötä,  varhaisen tunnistamisen edistämistä ja tukea
sairastuneil le ja  heidän läheisi l leen tarvitaan.  Yhdistyksen palvelut täydentävät julkisen
sektorin toimintaa.  Yhdistyksen tunnettuuden edistämistä tulee jatkaa ja yhteistyötä
terveydenhuollon kanssa ti ivistää.  Pysyäkseen el invoimaisena yhdistyksen on
panostettava palveluiden, jäsenetuuksien ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen sekä
lahjoitusten hankintaan.  Nämä huomioidaan strategiatyössä.

TOIMINTA-
KERTOMUS 2021

Vuosikertomus
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TULOSLASKELMA
Vuosikertomus
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TASE
Vuosikertomus
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STRATEGIA
Vuosikertomus
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Laadukas
psykososiaalinen

tuki

Merkityksellinen ja
monipuolinen

vapaaehtoistoiminta

Asiakaskunnan
monimuotoisuuden

huomioiva, vaikuttava ja
kohdennettu terveyden

edistämistyö

Tasapainoinen talous

Osatavoitteet
 

Syöpää sairastavien ja
heidän läheistensä

psykososiaalinen tuki on
helposti tavoitettavissa ja
sitä tarjotaan aktiivisesti.

 
Asiakkaamme ovat

tyytyväisiä ja palvelut
vastaavat heidän

tarpeitaan.  

Osatavoitteet
 

Vapaaehtoisen tarjoama
tuki on syöpää

sairastavalle tai hänen
läheiselleen helposti

saavutettavaa. 
 

Vapaaehtoisemme
kokevat

vapaaehtoistoimintansa
olevan merkityksellistä. 

 
Vapaaehtoistoimintamme

on monipuolista.

Osatavoitteet
 

Yhdistyksen toimialueen
asukkaat saavat tietoa

syöpäriskiin vaikuttavista
tekijöistä, syövän varhaisista

oireista ja osallistuvat
aktiivisesti syöpäseulontoihin. 

 
Iho- ja suolistosyövän ehkäisy

ja varhainen tunnistaminen
ovat terveyden edistämis-

työmme keskiössä. 
 

Syöpään sairastuneet saavat
tukea terveytensä edis-

tämiseen ja kuntoutumisen.

Osatavoitteet
 

Varojen käytössä
huomioidaan ensisijaisesti

arvon tuottaminen
asiakkaalle. 

 
Jäsenmäärä sekä

varainhankinnan tuotot
kasvavat.

 
Sijoitustoiminta on

vastuullista, tuottavaa ja
maksuvalmiuden

turvaavaa. 

Mittarit
 

Terveydenhuollon kautta
tiedon saaneiden määrä

 
Helposti yhdistyksestä

tiedon saaneiden määrä
 

Asiakasyhteydenotot
 

Asiakaskysely

Mittarit
 

Tukihenkilöiden
tukikontaktien määrä

 
Vapaaehtoisen kokemus

merkityksellisyydestä
 

Eri vapaaehtoistehtävien
määrä/vuosi

 

Mittarit
 

Suolistosyöpäseulontoihin
osallistumisprosentti 

 
Ihosyövän ilmaantuvuus 

Mittarit
 

Asiakasarvoa tuottavien
kulujen osuus 

 
Jäsenmäärä 

 
Lahjoitusten ja

varainhankinnan tuottojen
määrä 
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Tavoitteet ja mittarit
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