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S atakunnan Syöpäyhdistyksen 41. toi-
mintavuotta voisi kuvata sanalla toimin-
nallinen.

Syöpäjärjestöjen uuden strategian jal-
kautus alkoi työryhmien kokoontumisilla. Työryhmi-
en tehtävänä oli lausua kentän näkemys ja toiveet 
järjestökentän kehittämiseen. Konsensusta haettiin 
yhteisiin asioihin. Satakunnan Syöpäyhdistyksen 
edustus oli kahdessa työryhmässä.

Kolmannen sektorin organisaatioissa jännitettiin so-
siaali- ja terveydenhuollon uudelleen organisoitumis-
ta ja mahdollisia vaikutuksia toimintaan ja asemaan 
julkisen terveydenhuollon järjestelmien rinnalla. Mi-
tään ei kuitenkaan tapahtunut ja Syöpäyhdistyksen 
näkökulmasta kaikki jatkui ennallaan. Sen sijaan FI-
CANIN eli Suomen syöpäkeskuksen kehittämisessä 
tapahtui nytkähdys eteenpäin. Tyks-ervan alueelle 
syntyi yhteistyö, jossa Syöpäyhdistykselläkin oli roo-
li. Syksyllä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 
aloitti lapsena syövän sairastaneiden hoidon myö-
häisvaikutusten poliklinikka eli kodikkaasti ”myö-
häri”. Myös satakuntalaisten, nyt jo aikuisten lap-
sisyöpäpotilaiden elämään tällä poliklinikalla ja sen 
toiminnalla oli vaikutusta. 

Yhdistyksen sairaanhoitajien vastaanotoilla ympäri 
maakunnan kävi edelleen potilaita. Samoin koti-
käyntejä tehtiin vakiintunut määrä. Porin perustur-
vakeskuksen sairaalan sairaanhoitajan vastaanotol-
le alkoi tulla kysyntää. Satakunnan keskussairaala 
aloitti uusien syöpäpotilaiden ensitietotilaisuudet. 

Syöpäyhdistyksellä oli tilaisuuksissa puheenvuoro. 
Taideterapia löysi vakiintuneen paikkansa palvelu-
paketista. Syöpäsäätiön rahoituksen turvin toimin-
taa voitiin jatkaa edelleen.  Myös kuntoutuskurssien 
tarjontaan RAY hyväksyi taideterapian yhtenä avo-
kuntoutuksen muotona. 

Savuton kunta – hanke päättyi vuoden loppuun 
ja yhdistyksen osalta oikeastaan jo kesäkuun lop-
puun. Henkilökunta vapautui muihin tehtäviin. 

Tukihenkilöt ja muut vapaaehtoiset tekivät töitä 
Syöpäyhdistyksen hyväksi ammattilaisten rinnalla.  
Vapaaehtoisten vetämiä ryhmiä oli paljon ja yhdis-
tyksen tilaisuuksiin osallistuttiin aktiivisesti informaa-
tiota jakaen tai omasta kokemuksesta kertoen. Ver-
taistuki siirtyi uusilla muodoilla, ei välttämättä vain 
kahden kesken. Muutosta ja uutta ajattelua alkoi 
olla ilmassa.

Sylva ry. ja Satakunnan Syöpäyhdistys halusivat 
palkita yhdessä aktiivisen vapaaehtoisen Juha Hol-
mgrenin pronssisella ansiomitalilla. Hän on toiminut 
vuosia molemmissa hallituksissa ja ollut aktiivinen 
myös syöpälasten vanhempien vertaistuen siirtymi-
sen mahdollistaja. Hän on toiminut vetäjänä useissa 
syöpälasten isien vertaistukiviikonlopuissa. Syöpä-
yhdistyksessä hänen työpanoksensa Petrellinkul-
man taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana on ollut 
korvaamaton.

Kiitos kaikille toimintamme 
mahdollistajille!

Hyvä Satakunnan 
Syöpäyhdistyksen 
tukija ja ystävä 

Marja-Liisa Ala-Luopa  |  toiminnanjohtaja
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Toimintakertomus 2015
Satakunnan Syöpäyhdistyksen 41. toimintavuosi

Satakunnan Syöpäyhdistys on maakunnallinen, yleishyödylli-
nen kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka on Suomen Syöpä-
yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen tarkoitus
on yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisesti ”tehdä syövän 
vastustamistyötä Satakunnassa ”. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vähentää syöpäsai-
rauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yhteiskunnassa. Toi-
minnan tarkoitus on myös syöpäsairauksien ennaltaehkäisy 
ja varhaiseen toteamiseen liittyvä valistus- ja tiedotustyö sekä 
kriisivaiheessa olevien syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä 
tukeminen ja kuntouttaminen. Yhdistys avustaa harkinnan 
mukaan varattomia ja vähävaraisia syöpäpotilaita. Toimin-
nan toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja ja panna toimeen varainkeräyksiä, arpajaisia ja 
myyjäisiä.

Syöpäjärjestöjen yhteinen 
missio ja arvot
Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta.

Arvot 
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Syöpäjärjestöt on Suomen Syöpäyhdistyksen perustamisesta 
lähtien pyrkinyt turvaamaan kaikille mahdollisuuden hyvään 
hoitoon asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta huolimatta. 
Kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo. Eri väestöryhmiin kuuluvilla 
on erilainen riski sairastua syöpään. Noin puolet syövistä voi-
taisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. 
Syöpäriskiä lisäävät elintavat ovat yleisempiä alemmissa so-
siaaliryhmissä. Aktiivinen terveyden edistämistyö vahvistaa 
kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää väestö-
ryhmien välisiä terveyseroja ja syrjäytymistä. 

Saavutettavuus
Syöpäjärjestöjen palvelut ovat vaivattomasti saatavilla. Hen-
kilökohtaista neuvontaa ja tukea haluava saa sitä jäsenyhdis-
tyksiltä ja valtakunnallisesta neuvontapalvelusta. Asiakkaan 
tilanne tunnistetaan ja hänen toiveitansa kunnioitetaan. Syö-
päjärjestöjen verkkosivut ovat luotettavuutensa, kiinnosta-

vuutensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi tärkein ja käytetyin 
syöpätiedon lähde Suomessa. 

Luotettavuus
Syöpäjärjestöt pitää lupauksensa syöpään sairastuneille, näi-
den läheisille, kansalaisille, lahjoittajille, päättäjille ja tutkijoille. 
Tietoa, jota Syöpäjärjestöt tarjoaa henkilökohtaisesti tietoa 
kysyville ja eri kanavien kautta suurelle yleisölle, on paikkan-
sapitävää ja ajantasaista. Suomen Syöpärekisteri on kansain-
välisesti arvostettu ja tunnustettu syövän epidemiologisen ja 
tilastollisen tutkimuksen tekijä. Syöpärekisteri palvelee päättä-
jiä ja tutkijoita ammattitaitoisesti. Syöpäsäätiö on merkittävin 
yksityisen tutkimustuen lähde syöpätutkimuksessa Suomes-
sa ja vastaa niihin tarpeisiin, joita tutkijoilla ja syöpätutkimuk-
sella on.

Yhteisöllisyys
Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin ja yksi vaikutta-
vimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä. Sen vahvuus 
rakentuu asiakasta lähellä oleville maakunnallisille ja poti-
lasyhdistyksille, asiantuntevalle keskustoimistolle ja näiden 
saumattomalle yhteistyölle. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja 
Syöpäsäätiöllä on yhteiset tavoitteet ja omat roolinsa niiden 
toteuttamisessa. Syöpäjärjestöt toimii yhdessä muiden järjes-
töjen kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Syöpäjärjestöjen strategia 
vuosille 2015-2020
Syöpäjärjestöt on vahva ja osaava järjestö, 
jonka tavoitteena on:

• tehostaa syövän ehkäisyä ja varhaistoteamista

• tukea syövänhoidon kehittämistä

• edistää hyvää elämää syövästä huolimatta

• vahvistaa syöpätutkimusta
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Jäsenyys
(Suluissa vuoden 2014 lukuja)
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä oli vuoden lopussa 8204 
(8309). Vuosijäsenmaksu oli 20 euroa. Jäsenrekisteristä 
poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmak-
suaan yhden kehotuksen jälkeen. Henkilöjäsenmaksuja kertyi 
152.213,82 (154.061,82) euroa. Jäsenillä oli mahdollisuus 
maksaa jäsenmaksun yhteydessä myös tukimaksuja. Tuki-
maksuja maksettiin 5.263 (6.713,88) euroa.

Kuntajäseniä oli yhdeksän: Eurajoki, Jämijärvi, Köyliö, Luvia, 
Merikarvia, Pomarkku, Pori, Rauma ja Ulvila. Kuntajäsen-
maksu oli 3 senttiä/kunnan henkikirjoitettu asukas. Kuntien 
ja yhteisöjen jäsenmaksuja kertyi 4.952,06 (4.885,25) euroa. 
Jäsenkunnista Eurajoki ja Merikarvia maksoivat lisäksi syö-
päavustusta oman kuntansa syöpäpotilaille. Yhdistyksellä 
oli kaksi yhteisöjäsentä. Kumpikin yhteisö maksoi 100 euroa 
jäsenmaksua. Jäsenmaksukulut olivat 21.242,48 (21.119,54) 
euroa. Jäsenmaksukuluihin sisältyi Syöpä lehden kuluja. Syö-
pä lehti lähetettiin 6700 jäsenelle ja kustannus yhdistykselle 
oli 11.431 euroa.

Satakunnan Syöpäyhdistys osti jäsenten käytettäväksi Porin 
taidemuseon Mesenaattikortin. Kortti oikeuttaa ilmaiseen si-
säänpääsyyn Porin taidemuseon näyttelyihin. Ilmoitus yhdis-
tyksen jäsenyydestä riitti ilmaiseen sisäänpääsyyn. 

Jäsenetuna myös luomien tarkastaminen oli ilmaista jäsenille. 
Ei-jäsenet maksoivat palvelusta 10 euroa käynti.

Maksetut jäsenavustukset
Jäsenavustuksia maksettiin yhteensä 47.428,00 (45.140,28) 
euroa. Tästä summasta syöpäpotilasjäsenille maksettiin jäse-
navustusta 3 euroa/ erikoissairaanhoidon hoitopäivä yhteensä 
19.562 (24.721,28) euroa. Jäsenmaksukulut olivat 21.242,48 
(21.119,54) euroa. Jäsenmaksukuluihin sisältyi mm. Syöpä- 
lehden kuluja. Nuorille 18 – 30 -vuotiaille potilaille maksettiin 
ensiavustusta 1.008 (2.352) euroa. Lapsen puolesta -rahas-
tosta maksettiin avustuksia yhteensä 15.492 (11.136) euroa. 
Yhdistys maksoi myös harkinnanvaraisia avustuksia syöpä-
potilaille 11.000 (6.931) euroa. Yhteiskunnassa jatkuva huono 
taloudellinen tilanne näkyi suoraan maksettujen harkinnanva-
raisten syöpäavustusten kasvavissa määrissä.

Satakunnan 
Syöpäyhdistyksen hallitus
Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet sekä puheenjohtaja 
valitaan Satakunnan Syöpäyhdistyksen vuosikokouksessa. 
Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan. Hallituk-
sen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen työsken-
telyssä noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja taloussääntöä. 
Hallituksen tehtävät kuvataan Satakunnan Syöpäyhdistyksen 
säännöissä. Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii toiminnan-
johtaja. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä 
on paikalla kokouksessa. 

Puheenjohtaja, toimittaja Asta Matikainen, 
pj. 27.3.08 – (hallituksen jäsen 21.3.91 -)

Varapuheenjohtaja, osastonylilääkäri Tapio Nieminen, 
pj. 19.3.02 – (hallituksen jäsen 26.3.97 -)

Varsinaiset jäsenet: 
Myymäläpäällikkö Hanna Hamara 23.4.2015 -

Jorma Heinonen 24.3.11- 

Paula Hermonen 21.3.90 -

Varatuomari Mari Karttunen-Sävelä 24.3.11- 
(varajäsen 30.3.05 - 24.3.11.)

Porin Seudun Paikallisosaston pj Pekka Kaski 26.3.97 -

Ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä 25.3.09 - 
(varajäsen 29.3.07 - 25.3.09 ) 

Lehtori Erja Leppänen 24.3.11- (varajäsen 27.3.08 - 24.3.11) 

Varajäsenet:
Yrittäjä Ari Grahn 24.3.11- 

Johtava hoitaja Leea Hiltunen 30.3.05 -

Yrittäjä Juha Holmgren 31.3.04 –

Raili Katajisto 25.3.09 –

Lapsisyöpäpotilaiden vanhempien 
kerhon pj. Anu Lehtomäki 25.3.10 - 

Johtaja Lasse Luoto 27.3.08 –

Sairaalapastori Maria Ollila 22.3.12 -

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisu-Leena Raikisto 24.3.11 -

Kaupunginjohtaja Arto Saarinen 30.3.00 –

Tilintarkastajat: HTM Heikki Santavuo ja KHT Markku Leino.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 
aikana 9 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin 
aktiivisesti. Kokouksen pidettiin Syöpäyhdistyksen omissa ti-
loissa, Yrjönkatu 2, Petrell-salissa. Elokuussa kokous pidettiin 
Raumalla Aarnkarissa. Syöpäyhdistyksen henkilökunta ja hal-
litus osallistuivat joulukuussa yhteiseen ruokailuun Villa Gran-
kullassa, Ulvilassa. 

Syöpäjärjestöjen järjestöpäiville 16. – 17.1.2015 Satakunnan 
Syöpäyhdistyksen hallituksesta osallistuivat puheenjohtaja 
Asta Matikainen, varapuheenjohtaja Tapio Nieminen, toimin-
nanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa ja hallituksen jäsenet Leea 
Hiltunen ja Raili Katajisto. 

Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.:n vuosikokous pidettiin 
23.4.2015 Porissa yhdistyksen tiloissa Yrjönkatu 2. Kokouk-
sen puheenjohtajana oli Hanna Hamara Raumalta. Vuosiko-
koukseen osallistui 19 yhdistyksen jäsentä.
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Työntekijät 
Vastaava lääkäri, oto. Emilia Katko-Kesälä 1.12.08 -

Toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa 19.5.08 –

Palvelusihteeri Oili Veneranta 16.9.96 –

Toimistosihteeri Taina Lehtonen 5.6.89 –

Syöpäsairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti Liisa Antila 1.1.08 –

Syöpäsairaanhoitaja, työnohjaaja Eija Elo 27.12.99 – 
Savuton Kunta -projektityöntekijä 50 % 30.6.2015 saakka. 

Sairaanhoitaja Päivi Horppu 1.8.11- (työaika 80 %)

Syöpäsairaanhoitaja Päivi Riekkinen 1.6.96 – 

Ryhmätaideterapiaopiskelija Tommi Ojala 1.1. – 30.6. ja 11.8. 
– 31.12. / 26 tuntia/viikko. Valmistui 11/2015.

Työntekijöiden 
hyvinvointi ja koulutus
Henkilökunnan työterveyshuollon sopimus oli Porin Lääkä-
ritalossa. Työterveyshuollon sopimus sisälsi lakisääteisten 
palvelujen lisäksi sairaanhoidon pitkissä työsuhteissa tai va-
kituisessa työsuhteessa olevalle henkilökunnalle. Työsuoje-
lupäällikkönä oli toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa. 
Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin syöpäsairaanhoitaja Päivi 
Riekkinen ja varavaltuutetuiksi Taina Lehtonen ja Raija Kal-
liokorpi. 

Työntekijöillä oli mahdollisuus yksilölliseen työnohjaukseen 
työaikana. Kaikilla sairaanhoitajilla ja taideterapeutilla oli omat 
työnohjaajat.

Henkilökunta vietti työhyvinvointipäivät 21.–22.5. Tallinnassa. 
Merikarvian Ouran saaristossa vietettiin merellinen päivä 25.8. 

Liikkumiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustettiin Ty-
ky-kuntoseteleiden avulla. Henkilökunta sai lunastaa seteleitä 
90 kpl, joista omakustannus oli 1 euro/seteli. Seteleiden arvo 
oli 4 euroa/seteli.

Satakunnan 
Syöpäyhdistys 
oli ja on edelleen 
savuton työpaikka.

Henkilökunta osallistui monipuolisesti 
koulutuksiin ja Syöpäjärjestön yhteisiin 
tapahtumiin, mm. näissä käytiin:
Vertaistukihenkilöiden kouluttajakoulutus, Helsinki (Antila, Elo); 
Saattohoitovaihetta elävän perheen tukeminen, Pori (Horppu, 
Riekkinen) ; Rintasyöpä’15, Helsinki (Riekkinen); RAY:n tiedo-
tus, Turku (Lehtonen); Vaikuttava viestintä, Turku (Veneranta); 
Hyvinvointia järjestötyössä, Tampere (Lehtonen, Veneranta); 
Työsuojelun ja työturvallisuuden koulutuspäivä/psyykkinen 
työsuojelu, Tampere (Ala-Luopa, Riekkinen); Innostu ja kehitä, 
Turku (Lehtonen, Veneranta); Turvallisesti sosiaali- ja tervey-
denhuollossa, Kankaanpää ½ pv (Horppu); Sairaanhoitaja & 
Syöpätyö –seminaari, Helsinki( Antila, Elo, Horppu, Riekki-
nen); Syöpäjärjestöjen toimistohenkilökunnan koulutus, Hki 
(Lehtonen, Veneranta); Syöpäjärjestöjen kuntoutusseminaari, 
Helsinki( Antila, Elo, Horppu, Riekkinen, Ojala, Veneranta); 
Suomen Syöpäsairaanhoitajien valtakunnalliset opintopäivät, 
Kuopio (Elo, Horppu)

Saattohoitokoulutus ”Intuitio ja herkkyys saattohoitotyössä 
– onko sudenkuoppia?” järjestettiin lokakuussa Länsi-Suo-
men Diakonialaitoksen kanssa yhteistyössä Martintalossa. 
Osallistujia oli 86 saattohoidosta kiinnostunutta ammattilaista. 
Päivän luennoitsijoina olivat mm. Pirjo Santala Länsi-Suomen 
Diakonialaitoksesta, Martta Holmevaara Pirkanmaan Hoitoko-
dista, Tiina Surakka Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä ja 
Emilia Katko-Kesälä Rauman terveyskeskussairaalasta/Sata-
kunnan Syöpäyhdistyksestä.

Hankkeet ja yhteistyö niissä
VATA-hanke
Vaikuttavat tavat eli näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja 
terveysalalla 2014 – 2015.

VATA-hankkeen alueellisilla toimijoilla oli tavoitteena luoda 
ammattikorkeakoulujen, työelämän ja tutkimuslaitosten kans-
sa yhteistyönä toimintoja, sekä pysyviä paikallisia verkosto-
ja, jotka edesauttavat sosiaali- ja terveysalaa kehittämään ja 
käyttämään vaikuttavia menetelmiä palvelutoiminnassaan. 
Valtakunnallisena tavoitteena oli laatia yleinen toimintakyky-
suositus ja ICF verkko-oppimistyökalu. 

SAMKista hankkeeseen osallistui Hyvinvoinnin ja terveyden 
osaamisalueiden asiantuntijoiden lisäksi YAMK- ja AMK- 
opiskelijoita useista koulutusohjelmista. Hanke oli moniam-
matillinen ja laaja-alaista näkökulmaa hankkeeseen toivottiin 
saavutettavan myös opiskelijoiden innovaatioprojektien ja tut-
kimuksellisten kehittämistöiden kautta.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen vertaistukitoiminnan kehit-
tämisestä teki opinnäytetyön Mervi Rantanen. Työryhmään 
kuuluivat: Marja-Liisa Ala-Luopa, Eija Elo, tutoropettaja Kirsti 
Santamäki, tukihenkilö Maija Mahlamäki ja Oili Veneranta.
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Pois syrjästä -hanke
1.1.2014 – 30.9.2016, lapset omaisena.

Toiminta pyrkii ylisukupolvisten ongelmien tunnistamiseen ja 
ehkäisyyn, erityisesti vakavasti sairaiden vanhempien lasten 
näkökulmasta. Hankkeen tarkoituksena on juurruttaa Lapset 
puheeksi – menetelmä erikoissairaanhoidon osastoille työme-
netelmäksi. Lisäksi kartoitetaan ja pilotoidaan jatkotoimen-
piteitä aikuispotilaiden lasten tuen tarpeisiin verkostomaisen 
yhteistyön avulla. Tavoitteena on löytää keinoja vakavasti 
sairaiden aikuispotilaiden lasten tukemiseen. Yhdistyksestä 
mukana työryhmässä olivat Marja-Liisa Ala-Luopa ja Eija Elo.

Yhdistyksen jäsenyydet 
ja sidosryhmät
Jäsenyydet: Satakunnan yhteisökeskus, Satakunnan sosiaa-
li- ja terveysturvayhdistys, Suomen Palliatiivisen hoidon yh-
distys, Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt Kaseva, Porin 
vammaisneuvosto, VALIKKO-ryhmä.

Syöpäjärjestöjen 
strategiatyöryhmien edustukset
Syövän ehkäisyn ja varhaisen toteamisen tehostaminen, 
puheenjohtaja Asta Matikainen. 
Vahva ja osaava järjestö – työryhmä, toiminnanjohtaja Mar-
ja-Liisa Ala-Luopa

Valtuuskunnan edustus
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskuntaan vuosiksi 2015–
2018 Satakunnan Syöpäyhdistyksen nimeämät henkilöt olivat 
Leea Hiltunen Raumalta ja henkilökohtainen varajäsen Raili 
Katajisto Kankaanpäästä.

Tietoa, tukea, toivoa
Toiminnan tarkoituksena on psykososiaalisen tuen antaminen 
syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä syöpään liit-
tyvän ajanmukaisen tiedon jakaminen yksilöllisellä ja yleisellä 
tasolla. Toiminta on ratkaisukeskeistä ja asiakaslähtöistä. Asi-
akas tai omainen ottaa itse yhteyttä Syöpäyhdistykseen apua 
ja tukea saadakseen.  

Vastaanotoilla 
ja kotikäynneillä 
annettava psyko-
sosiaalinen tuki 
Syöpäsairaanhoitajien (4) vastaanotoilla Porissa, Raumalla, 
Huittisissa, Kankaanpäässä, Eurassa, Merikarvialla ja Harja-
vallassa oli yht. 1059 (1067) käyntiä. 

Kotikäyntejä potilaiden luokse tehtiin 413 (412) kertaa.  Aikaa 
potilaan ja perheen tapaamiseen varattiin 1-2 tuntia. Toimin-
ta-ajatuksena oli tukea koko perhettä ja tarvittaessa myös ko-
tihoidossa mukana olevia muita tahoja. 

Vastaanotot ja kotikäynnit olivat potilaille  ja läheisille maksut-
tomia. Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tuki- ja neuvon-
tatoimintaan saatiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukea 
83.000 euroa ja Syöpäsäätiöltä 40.000 euroa, joka suunnat-
tiin taideterapiaan ja taideterapeutin palkkaukseen. 

Syöpäneuvontapuheluja puhuttiin runsaasti. Keskustelut oli-
vat sisällöltään neuvontaa ja ohjausta sekä kriisiapua oman tai 
läheisen syöpäsairauden vuoksi.

Periytyvyysneuvonta
Periytyvyysneuvonnassa asiakas varaa ajan syöpäsairaanhoi-
tajan vastaanotolle. Asiakas täyttää taustatietolomakkeen ja 
sen pohjalta syöpäsairaanhoitaja tekee asiakkaan kanssa su-
kukartan. Tilanteen niin vaatiessa kartta lähetetään Helsinkiin 
perinnöllisyyslääkäri Minna Pöyhöselle. Hän päättää jatkotoi-
menpiteistä. Periytyvyysneuvonta on RAY:n tukemaa toimin-
taa. Rahoituksen toimintaan hakee Suomen Syöpäyhdistys. 
Tällaisia käyntejä hoitajien vastaanotoilla oli 8.

Rintaproteesipalvelu
(suluissa v. 2014 lukuja)
Rintaproteesipalvelu on palvelua rinnan poistoleikkauksen tai 
rinnan säästävän leikkauksen läpikäynneille naisille.  Rintapro-
teesi on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline, joka on asi-
akkaalle ilmainen myös proteesia uusittaessa. Ensimmäinen 
rintaproteesi luovutetaan hoitavan yksikön antamaa maksu-
sitoumusta tai palveluseteliä vastaan. Rintaproteesia uusit-
taessa lasku menee sairaanhoitopiirille. Proteesin maksaa 
asiakkaan kunta. Satakunnan sairaanhoitopiiri kilpailutti rinta-
proteesivälityksen vuosille 2014-2016. Satakunnan Syöpäyh-
distys voitti kilpailutuksen. Tarjouspyyntö ei sisältänyt protee-
sirintaliiviä. Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus päätti, että 
asiakkaille annetaan maksutta rintaliivit rintaproteesin muka-
na. Rintaproteesin sovitustilanne sisältää asiakkaan kuntoutu-
misen ohjausta, terveysneuvontaa ja psykososiaalista tukea.
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Luomihuoli
Keskiviikkoisin tehtävässä sairaanhoitajien luomihuoli neu-
vonnassa Porissa kävi 599 (493) asiakasta. Tarkastukseen 
varattiin 20 minuuttia/asiakas ja ajanvaraus tehtiin Porin toi-
mistosta.  Palvelu oli jäsenille maksuton jäsenetu. Muille käyn-
timaksu oli 10 euroa.

Syksyn aikana yhdistyksellä oli mahdollisuus ohjata Porin pe-
rusturvan asiakkaita luomien poistoon Porin opetusterveys-
keskukseen. Yhteistyö toimi hyvin.

Maakunnan terveyskeskuksissa järjestettiin maksuttomia 
luomihuolipäiviä. Päivät hoidettiin yhteistyössä niin, että ter-
veyskeskus ilmoitti päivistä paikallislehdessä ja antoi ajat 
tarkastukseen. Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat katsoivat 
asiakkaan luomet. Maakunnallisilla luomihuolipäivillä Kan-
kaanpäässä, Eurassa, Säkylässä, Huittisissa, Kokemäellä ja 
Harjavallassa kävi yhteensä 363 (357) asiakasta.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat pitivät useita 
luentoja ja olivat mm. jakamassa rintasyövästä tietoa Sata-
kunnan Taitokeskuksissa yhden työpäivän ajan liittyen loka-
kuun Roosa nauha keräykseen.  

Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilö on vapaaehtoinen henkilö, joka on joko oman tai 
läheisen sairauden kautta saanut kokemuksen syövästä ja 

haluaa jakaa sen vertaistukena. Hän on koulutettu toimintaan 
ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus toiminnassa tietoon tulevissa 
asioissa.

Tukihenkilötoiminnassa oli mukana aktiivisesti n. 15 henkilöä, 
jotka toimivat vastasairastuneiden vertaistukihenkilöinä, koti-
hoidon tukihenkilöinä (saattohoito), Arjen Ystävinä ja Kummitu-
kihenkilöinä lapsisyöpäpotilaiden perheille. Kokemuskouluttajia 
oli yksi.

Yhdeksän tukihenkilöä palautti tukihenkilötilastonsa kuluneel-
ta vuodelta. Sairaalakäyntejä ja kotikäyntejä oli yhteensä 30. 
Soitot potilaalle yhteensä 70 kertaa ja soittoja potilaalta 180 
kertaa. 

Tukihenkilöt myös päivystivät ja olivat 
näin käytettävissä. Satakunnan Syöpä-
yhdistyksen Raum-Paikassa tukihen-
kilöpäivystys oli tiistaisin kaksi tuntia 
kerrallaan. Huittisten Huittistuvan tuki-
henkilöpäivystys oli maanantaisin mur-
kinakahvien eli kahvilatoiminnan yh-
teydessä. Tukihenkilöt vierailivat myös 
potilasryhmissä ja olivat paikalla yhdis-
tyksen järjestämissä yleisötilaisuuksissa.

Tukihenkilöt olivat mukana myös eri-
laisissa ryhmissä ja tilaisuuksissa mm. 
näissä ryhmissä: 

Porin vesijumpassa 28 kertaa yhteensä 239 osallistumiskertaa; 
Maijan neulekahvila kokoontui 10 kertaa yhteensä 60 osallistu-
miskertaa. Posliininmaalaajat kokoontuivat 24 kertaa yhteensä 
144 osallistumiskertaa. Kädentaitoryhmä Luovat Kädet – Vireä 
Mieli (uusi ryhmä) kokoontui 3 kertaa yhteensä 18 osallistumis-
kertaa. Murkinakahvit Huittisissa yhteensä 37 kertaa, osallistu-
jia 555. Tukihenkilöt olivat käytettävissä myös naisten ryhmissä 
Huittisissa ja Eurassa yhteensä 18 kertaa osallistujia 196. Mies-
ten ryhmissä Huittisissa, Eurassa ja Harjavallassa. Ryhmät ko-
koontuivat yhteensä 23 kertaa osallistujia 185. Kankaanpäässä 
miehet ja naiset kokoontuivat yhdessä 9 kertaa ja osallistujia 
oli 222. Eturauhassyöpäpotilaiden kokoontumisissa Porissa 6 
kertaa osallistujia yhteensä yht. 90 ja Raumalla 8 kertaa osal-
listujia yht. 120. 

Satakunnan Syöpäyhdistys järjesti marraskuussa tukihenkilö- 
koulutuksen uusille tukihenkilöille. Uusia tukihenkilöitä yhdis-
tyksen toimintaan koulutettiin yksitoista.

Tukihenkilöille järjestettiin säännöllinen toiminnanohjaus yhteen-
sä kuusi kertaa, 1,5 tuntia kerrallaan. Toiminnanohjauksen antoi 
Syöpäyhdistyksen syöpäsairaanhoitaja ja työnohjaaja Eija Elo. Tu-
kihenkilöistä 10 osallistui aktiivisesti toiminnanohjauksiin.

Elokuun tukihenkilöiden toiminnanohjaus pidettiin yhdistyk-
sen kesämökillä Noormarkun Sahirannassa. Opiskelija Mervi 
Rantanen esitteli opinnäytetyötään Satakunnan Syöpäyhdis-
tyksen vertaistukitoiminnasta. Osallistujia oli 14, joista tuki-
henkilöitä 10.

Rintaproteeseja välitettiin 351 (350) naiselle, joista 94 (110) 
naista kävi proteesisovituksessa ensimmäistä kertaa. Protee-
seja välitettiin yhteensä 443 (389) kappaletta. Joillekin naisille 
proteeseja välitettiin useampi kappale kerralla. Osaproteeseja 
välitettiin 15 kappaletta. Myös uimaproteeseja välitettiin. Ui-
maproteesiin asiakas maksaa itse.

Rintasyövän osapoistoleikkaukset ovat yleistyneet.  Asiakkaat 
eivät aina ole tietoisia, että myös tällaiseen rintaan voi saada 
osaproteesin tai kuorikon korjaamaan rinnassa ehkä vasta 
myöhemmin ilmennyttä muotopuolisuutta. Myös osaproteesi 
on apuväline ja siten potilaalle maksuton
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Taideterapeuttiset ryhmät
Ryhmätaideterapeutti Tommi Ojala (opiskelija, valmistui 
11/2015). 

Ryhmät, jotka kokoontuivat Porissa, Yrjönkatu 2:

• Lasten tanssiryhmä 4 h, osallistujia 8 lasta (Tommi Ojala ja 
tanssija Tiina Santavuo)

• Taideterapiaryhmät lapsille 150 h, osallistujia 16 lasta. 

• Aikuisten taideterapia 30 h, 
osallistujia 7 henkilöä  (Tommi Ojala 
ja opiskelija Emilia Koskinen)

• Aikuisten taideterapia omaisille 27 h, 
osallistujia 5 henkilöä.

• Aikuisten taideterapia 45 h, osallistujia 6 henkilöä.

• Perhe taideterapiassa 7 tuntia, osallistujia 6 henkilöä.

• Vanhempi ja lapsi taideterapiassa 5 h, 
osallistujia 4 henkilöä.

• Yksilöterapia 7 tuntia, osallistujia 1 henkilö.

Raumalla kokoontui aikuisten taideterapiaryhmä yhteensä 45 
tuntia, johon osallistujia oli 10 henkilöä. Kokoontumiset olivat 

Raum-Paikassa, Satamakatu 3 A.

Uutena toimintana kokeiltiin torstaiakatemiaa 
Porissa. Tavoitteena oli kohdata erityisryhmiä 
ja vastata heidän tarpeisiinsa. 

• Sateenkaariperheen kohtaaminen 2 h, 
osallistujia 8 henkilöä  (Tommi Ojala ja 
fil. maist. Tiia Forsström) Yrjönkatu 2, Pori.

• Uni-luento 2 h, osallistujia 15 (Tommi Ojala ja YTM, 
taideterapeutti Merja Manni) Yrjönkatu 2, Pori.

• Läheisten ilta 2 h, osallistujia 2, Porin taidemuseo.

Avokuntoutuskurssit 
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana järjestettiin kun-
toutuskursseja syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.  RAY:n 
tukea saatiin 22.845 (23.141,52) euroa.  

Surusta Tie Eteenpäin -viikonloppu syöpäpotilasläheisen-
sä menettäneille huhtikuussa ja lokakuussa Porissa Kylpylä-
hotelli Yyterissä. Osallistujia yht. 40 henkilöä. Asiantuntijoina 
paikalla olivat syöpäsairaanhoitaja Eija Elo, musiikkiterapeutti 
Pentti Niemi ja perheterapeutti, teologi Kauko Hyytiä

Elämä yhdessä -taideterapeuttinen sopeutumisvalmen-
nuskurssi potilaille ja omaisille Porissa, Yrjönkatu 2. Osallistu-
jia yht. 8 henkilöä. Asiantuntijoina olivat ryhmätaideterapeutti 
(opiskelija) Tommi Ojala, lääkäri Emilia Katko-Kesälä ja syö-
päsairaanhoitaja Päivi Riekkinen.

Tukiryhmät
Toiminnan tarkoituksena on antaa tietoa ja psykososiaalista 
tukea potilaiden ja heidän läheistensä tarpeisiini sekä luoda 
mahdollisuuksia vertaistuen ja hiljaisen tiedon jakamiseen.

Gynekologista syöpää sairastavien avoin ryhmä kokoontui 
maaliskuussa ja lokakuussa Porissa, Yrjönkatu 2. Osallistujia 
oli yht. 21 henkilöä. Ryhmässä oli gynekologi Sinikka Oksa ja 
syöpäsairaanhoitaja Eija Elo. 

Eturauhassyöpäpotilaiden avoin vertaistukiryhmä potilaille 
ja läheisille. Ryhmä kokoontui Porissa kuusi kertaa ja kerran 
Noormarkun Sahirannassa kesämökillä. Osallistujia oli yht. 90 
henkilöä. Raumalla kokoonnuttiin kahdeksan kertaa. Osallis-
tujia oli yht. 120 henkilöä.

Suomen Eturauhassyöpäyhdistys – PROPO:n kesäpäivät 
24.–25.5. olivat Turussa. Osallistujia oli Satakunnasta 20 po-
tilasta ja läheistä.

Lapsisyöpäpotilaiden vanhempainkerho Syöpykät toimi 
aktiivisesti ja järjesti vanhemmille ja lapsille virkistystoimintaa 
mm. keilausta, elokuvia, ostosmatkoja ja uintia. Sylvan kesä-
päivät vietettiin 18. – 19.4. M/S Viking Amorellalla. Osallistujia 
Satakunnasta oli kymmenen perhettä. 

Joulujuhlaa juhlittiin Ali-Ketolan tilalla Kokemäellä. Yhdeksän 
perhettä osallistui joulujuhlaan. 

Helmikuussa Kansainvälisenä Lasten syövän päivänä järjes-
tettiin Porissa Puuvillan kauppakeskuksen aulassa Sininen 
manifesti – tilaisuus ja Raumalla jäähallilla Lukko-HIFK otte-
lussa sama ”tuolitapahtuma”. Paikalla oli aktiivisia kerholaisia 
kertomassa toiminnasta ja myymässä nimikkopupuja. Rahaa 
kerättiin omalle kerholle ja Aamu-säätiölle (Suomen Lasten 
Syöpäsäätiö).

Syksyllä järjestettiin Porissa lasten tanssiterapeuttisia tunteja. 
Ryhmään osallistui 5 tyttöä, sairastuneita ja heidän sisaruk-
siaan. Ryhmä kokoontui Teljänkatu 8, ohjaajana Kaisa Selin, 
sosionomi (AMK), tanssi-liiketerapian opiskelija.

9



Lapsen puolesta -rahasto (liite)
Lapsen puolesta -rahastosta maksettiin lapsisyöpäperheiden 
vanhempainkerhon Syöpykät avustuksia ja hoitopäivämaksu-
ja 15.492 (11.136) euroa. Rahastosta maksettiin avustuksia 
perheille, joissa on syöpää sairastava lapsi sekä perheille, 
joissa on alaikäisiä lapsiaja vanhempi on alle 40-vuotias. Vir-
kistystoimintaa maksettiin 10.758,12 (8.677,70) euroa.

Säännöllisesti kokoontuvat 
maakunnalliset vertaistuki-
ryhmät 
Miesten avoin 
keskusteluryhmä kokoontui
Huittisissa yhdeksän kertaa, osallistujia oli yhteensä 90 mies-
tä. Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Harjavallassa miesten ryhmä kokoontui seitsemän kertaa, 
osallistujia oli yhteensä 25 miestä. Ryhmää ohjasi tukihenkilö 
Antti Haukkaniemi.

Eurassa miesten ryhmä kokoontui seitsemän kertaa, osallis-
tujia oli yhteensä 70 miestä.  Ryhmää ohjasi tukihenkilö Erkki 
Jalava.

Naisten avoin 
keskusteluryhmä kokoontui
Huittisissa yhdeksän kertaa, osallistujia oli yhteensä 126 
naista. Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Eurassa naisten ryhmä kokoontui yhdeksän kertaa, osallis-
tujia oli yhteensä 70 naista.  Ryhmää ohjasi tukihenkilö Asta 
Einola.

Naisten ja miesten 
yhteinen keskusteluryhmä
kokoontui Kankaanpäässä yhdeksän kertaa, osallistujia oli 
yhteensä 222 miestä ja naista.  Ryhmää ohjasi tukihenkilö 
Annikki Jussila.

Posliininmaalaajat
kokoontuivat tiistaisin Porissa Yrjönkatu 2. Osallistujia oli 8 
henkilöä/kerta. Ryhmän ohjaajana oli Satu Airaksinen. Kevät- 
ja syyskauden päättyessä järjestettiin näyttelyt tehdyistä töis-
tä yhdistyksen tiloissa Porissa.

Maijan neulekahvila
kokoontui kaksi kertaa kuukaudessa torstaisin Porissa Yrjön-
katu 2. Osallistujia oli 7 henkilöä/kerta. Ryhmän ohjaajana oli 
tukihenkilö Maija Mahlamäki.

Kädentaitoryhmä 
Luovat Kädet – Vireä Mieli
kokoontui syksyn aikana kolme kertaa Porissa Yrjönkatu 2. 
Osallistujia oli 8 henkilöä/kerta. Ryhmän ohjaajana oli virike-
toiminnanohjaaja, artesaani Jaana Uurainen.  

Syöpäpotilaiden ohjattu vesijumppa
järjestettiin naisille Porissa Länsi-Suomen Diakonialaitoksen 
tiloissa kerran viikossa. Rauman, Huittisten ja Harjavallan ui-
mahalleissa järjestettiin yhteinen vesijumppa naisille ja miehille 
kerran viikossa ja Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa yhtei-
nen vesijumppa alkuvuonna joka toinen viikko ja loppuvuonna 
kerran viikossa. 

Kevään aikana järjestettiin kuntoutuskeskuksessa Kankaan-
päässä myös venyttelyjumppa syöpäpotilaille viisi kertaa. 

Avoimet 
yleisötilaisuudet 2015
Maaliskuu:
Suolistosyövistä, kirurgi Eeva-Liisa Sävelä / Pori, 
osallistujia 80.

Hoitoväsymys toiminnallinen ilta, psykoterapeutti, psykofyy-
sinen hengitysterapeutti Sisko Karinen / Pori, osallistujia 18.

Huhtikuu:
Syöpälääkehoidon myöhäisvaikutukset 
LL Leena Tiainen / Huittinen, osallistujia 60.

Elämä syövän jälkeen 
syöpäsairaanhoitaja Eija Elo / Vampula, osallistujia 15.

Toukokuu:
Syöpälääkehoidon myöhäisvaikutukset 
LL Leena Tiainen / Rauma, osallistujia 74.

Maailman tupakaton päivä 28.5. Porin Puuvillassa. Tilai-
suudessa tupakkatietoa jakoi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo 
ja nimikirjoituksia jakoi Porin shotokan karatesta Euroopan 
mestari Helena Kuusisto.

Elokuu:
Toivoa täyttä elämää -iltamat 
Vampula, tuotto keräykseen, osallistujia 100. 

Syyskuu:
Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä luennoi hyvästä ravitse-
muksesta järjestöpäivässä Huittisissa.

10



Lokakuu:

Roosa nauha -tilaisuuksia:
Rintasyöpäluento kirurgi Ira Saarinen ja arkiliikunnasta 
projektikoordinaattori Heidi Löflund-Kuusela / Pori, 
osallistujia 40.
Pukeudu pinkkiin perjantai yhdistyksen henkilökuntaa ja 
tukihenkilöitä / Porin perusturvakeskuksen sairaalan aulassa.
Pukeudu pinkkiin perjantai tukihenkilöitä 
ja muita vapaaehtoisia / Rauman Prisma.
Vesijumppa maraton / Rauma, osallistujia 60.
Naisten ilta Harjavallassa 
”Muuttaako syöpä minua?” Syöpäsairaanhoitaja Eija Elo 
ja sairaanhoitaja Päivi Horppu, osallistujia 10.

Marraskuu: 
Eturauhassyöpäluento urologi Teemu Joutsi / Pori, osallistujia 65.

Tiedotus
Jäsenille lähetettiin neljä Syöpä Cancer -lehteä jäsenetuu-
tena. Kevät-kesä sekä syksy-talvi esitteitä jaettiin ryhmissä, 
vastaanotoilla, omissa tiloissa ja sairaaloihin ja terveyskeskuk-
siin 7 000 kappaletta. Esite oli myös luettavissa yhdistyksen 
kotisivulla.

Yhdistyksellä oli kotisivut osoitteessa: www.satakunnansy-
opayhdistys.fi. Kuluneena vuotena kotisivujen käyntimäärä 
oli laskurin mukaan 37 748 (35 515). Yhdistyksellä oli myös 
omat Facebook sivut.

Sairaanhoitajien vastaanotoista ilmoitettiin maakunta – ja pai-
kallislehdissä, kuten Satakunnan Kansa, Satakunnan Viikko, 
Länsi-Suomi, Raumalainen, Ala-Satakunta, Sydän-Satakun-
ta, Merikarvia-lehti ja Lauttakylä-lehti.

Syöpäyhdistyksen 
talous ja varainhankinta
Satakunnan Syöpäyhdistyksen säännöt ja taloussääntö 
säätelevät yhdistyksen taloutta ja hallintoa. Talouden hoidosta 
tunnetaan erityistä vastuuta, koska toimintaa rahoitetaan jäsen-
maksuilla, lahjoitusvaroilla, keräysvaroilla sekä avustuksilla.

Lahjoitukset 100 euroa ja yli
Yhdistyksen toimintaan: 
Tuija Strengell 200 euroa Rauman Seudun Paikallisosas-
tolle, Esa Lintikko 100 euroa, Pirkko Aapasuo 100 euroa, 
Elina Tammi 200 euroa, Lions Club Kankaanpää/Helmi Oy 
joulukonsertin tuotto 1.800 euroa Kankaanpään naisille, 
Niittymaan kylätoimikunta 3.000 euroa, Satacom Oy 300 
euroa, Autopeltikorjaamo Tapio Mattila 500 euroa, Ränttiän 
Kone Oy/Jouni Rotkus 1.500 euroa ja Satakunnan Rakenne-
kuivaus Oy 500 euroa.

Muistoa on kunnioitettu 
Satakunnan Syöpäyhdistyksen kautta:
Marko Koposen muistoraha 800 euroa, Hannu Arousvan 
muistoraha 870 euroa, Raimo Puskalan muistoraha 880 euroa, 
Tarja Malmin muistoraha 2.895 eroa ja Marja Rehulan 
muistoraha 2.570 euroa.

Merkkipäivälahjoitukset:
Kuukausilahjoittajina ovat olleet 
Markku Mether 12 x 16 euroa ja Ari Vahala 12 x 8,50 euroa. 
Hannu Jakomaa  12 x 20 euroa lapsille.

Lahjoitukset Lapsen 
puolesta rahastoon:
Pori Enegia 5.000 euroa, Sirkka Saikko 1.200 euroa, Elina 
Varjovuo-Knuutila 185,65, Köyliön seurakunta enkelikirkon 
tuotto 120,50 euroa, Käsityöliike Ju-Hanna 100 euroa, Suo-
men Sairaanhoitajaliitto Satakunnan osasto 400 euroa.

Testamenttilahjoituksia yhdistykselle tuli kaksi.

Satakunnan Syöpäkeräys 
2.3.2015 – 31.12.2016 
Satakunnan poliisilaitoksen alueella. Satakunnan poliisilai-
toksen PÄÄTÖS Nro  5650/6/15 pvm 2.3.2015. Keräystä 
ei toteutettu aktiivisesti. Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, 
Pomarkku, Pori ja Ulvila järjestivät keräystä. Keräystuotto oli 
11.266,94.

Kiitämme lämpimästi kaikkia 
lahjoittajia tuesta ja luottamuksesta!

Yhdistyksen omaisuus
Porissa yhdistyksellä on oma 740 m²:n toimitila Kiinteistö Oy 
Petrellinkulmassa, Yrjönkatu 2. Tiloissa on toimisto, sairaan-
hoitajien vastaanottotilat sekä kokoontumistilat. Tiloista on 
vuokrattu PapaCenter Oy:lle 50 m², mainostoimisto Pundalle 
195 m² sekä psykoterapiakeskus Vialle 133 m².

Porissa yhdistyksellä on viisi asuntoa, joista As. Oy Ruskaluoto 40 
m² ja 70 m² huoneistot, As. Oy Ruskaranta 2 kpl 49 m² huoneistot 
sekä As. Oy Palvelutalo Väinämöisessä 38 m² huoneisto sekä As. 
Oy Porin Keskuspuistikko 53,5 m². Asunnot on vuokrattu.

Raumalla on oma 85 m² toimitila Raum Paikk, As Oy Satama-
katu 3:ssa. Tiloissa on sairaanhoitajan vastaanotto kaksi kertaa 
viikossa. Tilat ovat myös paikallisosaston käytössä.

Huittisissa yhdistyksellä on oma 65,5 m² toimitila Huittistupa, 
Kiinteistö Oy Huittisten kauppakulmassa, Lauttakylänkatu 4. 
Tiloissa on sairaanhoitajan vastaanotto kerran viikossa. Tilat 
ovat myös paikallisosaston käytössä.

Huittisissa yhdistyksellä on kaksi asuntoa As. Oy Lauttakylän 
Kuninkaistenkartano 35 m², ja As. Oy Kaurahovi 77 m². Asun-
not on vuokrattu. 

Punkalaitumella sijaitseva kesämökki Kangasvuokko on ollut 
Huittisten Seudun Paikallisosaston syöpäpotilaiden virkistys-
käytössä. Mökistä huolehtivat paikallisosaston vapaaehtoiset 
Sirkka-Liisa ja Matti Kuosmanen. 
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Noormarkun Sahirannassa sijaitseva kesämökki on ollut Porin 
Seudun Paikallisosaston syöpäpotilaiden virkistyskäytössä. 
Mökistä huolehtivat paikallisosaston vapaaehtoiset isäntänä 
Pekka Kaski. 

Yhdistyksen varat, joilla on haluttu turvata tulevaisuutta, on an-
nettu Länsi-Suomen Osuuspankin sijoitusasiantuntijan hoitoon.

Kirpputorikauppa ja kahvila
Kirpputorikauppa Fiinitorilla Porissa myytiin lahjoituksena saa-
tua tavaraa. Työnjohtajana toimi Raija Kalliokorpi ja työntekijöi-
den palkkaukseen saatiin työvoimahallinnon tukea 35 005,72 
(37 233,42) euroa. Tuotot olivat 61.424,70 (62.313,65) euroa. 
Kirpputorin tulos oli 10.697,75 (17.402,90) euroa. Kirpputorin 
tilat laajenivat ja vuokrakulu nousi sen mukaisesti

Kahvila Kupponen toimi Harjavallan terveyskeskuksessa. Kah-
vilatoiminta on ainoa liiketoiminnan muoto yhdistyksen toimin-
nassa. Työntekijöiden palkkaukseen saatiin työvoimahallinnon 
tukea 29.028,87 ( 29.646,16) euroa. Tuotot olivat 45.337,73 
(49.490,72) euroa, tulos oli 12. 322,05 (17.106,04) euroa.

Savuton kunta -hanke 
(1.2.2012–31.12.2015)
Kansallisen Savuton Suomi  -ohjelman 
tavoitteena on, että Suomi on savuton 
vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää konkreettisia 
valtakunnallisia savuttomuutta edistäviä 
toimenpiteitä.

Nyt kun Savuton kunta -hanke on ohi Satakunnan Syöpäyh-
distyksen osalta, niin voidaan todeta, että Tyks Erva - alueen 
kunnista suurin osa on savuttomia. Varsinais-Suomi on ko-
konaan savuton. Satakunnasta kolme kuntaa ja Vaasan sai-
raanhoitopiiristä kaksi kuntaa eivät tässä vaiheessa lähteneet 
mukaan. 

Kuntatyön ohessa haastettiin yksityisiä työnantajia, järjestöjä 
ja oppilaitoksia mukaan savuttomuuteen. Savuttomaan toi-
mintakulttuuriin lähteneiden määrästä ei ole tietoa. Pääsään-
töisesti työpaikat ottivat asian hyvin vastaan. 

Voimme olla tyytyväisiä työpanokseemme 
Savuton kunta -hankkeessa.

Savuton kunta -hankkeeseen 
tehtiin RAY:lle jatkohakemus.

Projektin päätavoitteet 
vuosille 2016 – 2018 ovat:
1. Savuttoman toimintakulttuurin kehittäminen osana 
kuntien hyvinvointijohtamista ja Savuton kunta 
-projektissa kehitettyjen työvälineiden käyttöönotto.

2. Tupakkatuotteiden käytön vähentäminen 
www.28paivaailman.fi tukipalvelua kehittämällä 
ja palvelun toteutuksen valtakunnallistaminen

Vaikka meidän työmme hankkeessa on ohi, se jatkuu terveys-
neuvonnan osalta. Terveysneuvonta sisältyy jossain määrin 
jokaiseen asiakaskontaktiin. 

Paikallisosastot ja 
maakunnalliset kerhot
Jäsenillä on ollut mahdollisuus kokoontua säännöllisesti yh-
distyksen paikallisosastoissa Porissa, Raumalla ja Huittisissa. 
Paikallisosastojen tehtävänä on syöpäpotilaiden ja heidän lä-
heistensä yhteen saattaminen, virkistystoiminnan toteuttami-
nen sekä yhdistyksen päämäärien tukeminen. Paikallisosastot 
toimivat rekisteröimättömän yhdistyksen tavoin ja toimintaa 
ohjaavat paikallisosastojen säännöt.

Kesäkuussa järjestettiin jäsenten yhteinen kesäteatterimatka 
Raumalle. Teatterimatkalle osallistui 36 yhdistyksen jäsentä. 
Teatterimatkaa järjestivät sairaanhoitaja Päivi Horppu ja pal-
velusihteeri Oili Veneranta. 

Paikallisosastot ovat pitäneet oman vuosikokouksen ja toi-
mintakertomukset ja tilinpäätökset on yhdistetty Syöpäyhdis-
tyksen tilinpäätökseen. 

Paikallisosastojen yhteyshenkilöt
Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n:

Huittisten Seudun Paikallisosasto: 
Pj. Sirkka-Liisa Kuosmanen, siht. Lea Halmeranta.

Porin Seudun Paikallisosasto: 
Pj. Pekka Kaski, siht. Jorma Kuusiluoma.

Rauman Seudun Paikallisosasto: 
Pj. Hanna Hamara, siht. Pirjo Salminen. 

Lopuksi
Toimintavuosi oli hyvä. Talous vahvistui ja potilaita voitiin tukea 
edelleen myös taloudellisesti. Uusia toiminnallisia kuntoutus-
menetelmiä kuten tanssia terapiamuotona voitiin tarjota poti-
laille. Toiminnalliset menetelmät tulevat voimakkaasti potilai-
den kuntoutumisen tueksi samoin kuin avokuntoutus myös 
valtakunnallisesti. Satakunnan Syöpäyhdistyksessä on aina 
tarjottu avokuntoutusta. Voimme siis keskittyä toiminnallisten 
menetelmien kehittämiseen. Pidämme silmät auki ja luemme 
hiljaisia signaaleja ajassa. Näin pidämme toimintamme ajan 
tasalla. 

Kiitos hallitukselle, tukihenkilöille, henkilökunnalle ja kaikille 
vapaaehtoisille toimintaamme uhratuista tunneista ja voima-
varoista!
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Tuloslaskelma ja Tase

 1.1.2015 1.1.2014
Rahayksikkö EURO - 31.12.2015 - 31.12.2014

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuoto 259 892,04 276 203,23
Varsinaisen toiminnan kulut
 Henkilöstökulut -370 302,29 -343 881,57
 Poistot -2 120,61 -4 553,01
 Muut kulut -297 752,13 -340 888,47
Varsinaisen toiminnan -670 175,03 -689 323,05
kulut yhteensä
Varsinaisen toiminnan -410 282,99 -413 119,82
tuotto-/kulujäämä

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot 299 428,40 300 780,61
Varainhankinnan kulut -116 949,12 -107 669,65
Varainhankinnan 182 479,28 193 110,96
tuotto/kulujäämä

LIIKETOIMINTA
 Liikevaihto 15 570,73 19 394,01
 Liiketoiminnan muut tuotot 29 767,00 30 096,71
 Materiaalit ja muut palvelut
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana -5 201,42 -6 447,32
   Varastojen muutos 13,20 -179,51
 Materiaalit ja palvelut -5 188,22 -6 626,83
 Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot -22 794,11 -24 048,56
  Eläkekulut -4 171,33 -4 025,67
  Muut henkilösivukulut -803,17 -863,67
 Henkilöstökulut -27 768,61 -28 937,90

 Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot -0,21 -0,29
 Poistot ja arvonalentumiset -0,21 -0,29
 Liiketoiminnan muut kulut -62,10 -47,37
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut 3,46 1,92
Verot 0,00 3 225,79
LIIKETOIMINTA 12 322,05 17 106,04
SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot  124 108,90 95 120,96
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut   -93 103,78 -68 110,81
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 31 005,12 27 010,15
tuotto-/kulujäämä
SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot 97 132,08 763 715,49
Satunnaiset kulut -9 780,45 -18 551,83
YLEISAVUSTUKSET 0,00 650,00
TILIKAUDEN TULOS -97 124,91 569 920,99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -97 124,91 569 920,99

Tuloslaskelma Tase
Rahayksikkö EURO 31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 639,60
 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 639,60
Aineelliset hyödykkeet
 Maa- ja vesialueet 9 400,38 9 400,38
 Rakennukset ja rakennelmat 30 225,51 30 225,51
 Koneet ja kalusto 4 243,69 5 924,91
 Muut aineelliset hyödykkeet 1 210,00 1 210,00
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä  5 079,58 46 760,80
Sijoitukset
 Käyttöomaisuussijoitukset 1 207 096,40 1 207 096,40
 Sijoitusomaisuus 564 815,68 564 815,68
 Sijoitukset yhteensä 1 771 912,08 1 771 912,08
 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 816 991,66 1 819 312,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Valmiit tuotteet/Tavarat 16 548,68 17 721,24
 Vaihto-omaisuus yhteensä 16 548,68 17 721,24
Saamiset
Lyhytaikaiset
 Myyntisaamiset 28,50 488,10
 Muut saamiset 1,71 6,96
 Siirtosaamiset 173 016,01 524 745,48
 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 173 046,22 525 240,54
Rahoitusarvopaperit
 Muut arvopaperit 224 788,43 184 456,49
 Rahoitusarvopaperit yhteensä 224 788,43 184 456,49
Rahat ja pankkisaamiset 311 729,83 117 735,71
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 726 113,16 845 153,98
Vastaavaa yhteensä 2 543 104,82 2 664 466,46
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot 97 132,08 115 679,37
Toimintapääoma 2 434 808,19 1 864 887,20
(ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -97 124,91 569 920,99
Oma pääoma yhteensä 2 434 815,36 2 550 487,56
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
 Ostovelat 692,28 5 056,75
 Muut velat 7 817,39 8 004,79
 Siirtovelat 99 779,79 100 917,36
 Lyhytaikaiset velat yhteensä 108 289,46 113 978,90
 Vieras pääoma yhteensä 108 289,46 113 978,90
Vastattavaa yhteensä 2 543 104,82 2 664 466,46
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Rahastot

 Vuosi 2015 Vuosi 2014

SALDO 1.1.2015   89 409,85 € 92 335,17 €
TUOTOT
Korko vuodelta 2015   447,04 € 461,68 €

KULUT
Muut toimintakulut  -1 047,80 € -1 542,00 €
Toimistokulut  -1 000,00 € -1 000,00 €

SALDO  31.12.2015  87 809,09 € 89 409,85 €

Katri Rantamaa -rahasto
(tili 2015)

Lapsen puolesta -rahasto
(tili 2014)
  Vuosi 2015 Vuosi 2014

SALDO 1.1.2014   26 269,52 € 41 245,54 €

TUOTOT
Osallistumismaksut  790,00 € 930,00 €
Varainhankinta   1 702,00 € 2 647,25 €
Lahjoitukset  8 298,61 € 3 658,80 €
Korko vuodelta 2015    131,34 € 206,23 €

KULUT
Matkakulut  -223,20 € -603,60 €
Annetut avustukset  -15 492,00 € -11 136,00 €
Virkistystoiminta  -10 758,12 € -8 677,70 €
Muut kulut  -1 395,16 € -2 001,00 €

SALDO 31.12.2015  9 322,99 € 26 269,52 €
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