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S
atakunnan Syöpäyhdistyksen 44. toi-

mintavuotta voi kuvata sanalla odotus. 

Satakunnan sotea rakennettiin pää-

määrätietoisesti ja yhdistyksien työpa-

nosta hyödyntäen. Palavereissa istuttiin ja kahvia 

juotiin, myös hyviä keskusteluja käytiin. Innostus 

oli kova. Jos viime vuoden puolella olisi tiedetty 

se, mikä nyt tiedetään, innostusta ja odotusta olisi 

ollut vähemmän. Toivotaan, että tehty työ voidaan 

hyödyntää tulevaisuudessa. Myös omassa yhdis-

tyksessämme aloitettiin tulevaisuuden suunnitte-

leminen toden teolla. Henkilökunnan ja hallituksen 

edustajien voimin mietittiin tulevaisuuden yhdistyk-

sen palvelu- ja henkilökuntarakennetta. Mikään ei 

ole niin vaikeata kuin tulevaisuuden ennustaminen, 

todettiin yhdessä. 

Kansallisen syöpäkeskuksen FICAN tavoitteena 

on vähentää syöpäkuolleisuutta ja parantaa syö-

päpotilaiden hoitoa, sekä elämänlaatua edistämäl-

lä syöpätutkimusta, sekä näyttöön perustuvien ja 

kustannusvaikuttavien toimien toimeenpanoa syö-

vän ehkäisemiseksi, todentamiseksi ja hoitamisek-

si yhdenvertaisesti. 

Fican West eli läntinen syöpäkeskus aloitti syksyllä 

Tyks erva-alueella ja ulotti toimintansa Satakunnan 

keskussairaalaan saakka (Satasairaala). Syöpä-

tautien poliklinikalle valittiin läntisen syöpäkeskuk-

sen yhteyshenkilö sairaanhoitaja Minna Grönman. 

Läntinen syöpäkeskus sai Minnassa kasvot Sata-

kunnassa. Hanna Ilus loi läntisen syöpäkeskuksen 

sisällä potilaan polkua, jonka nimeksi tuli ” Kun-

toutuminen alkaa diagnoosista ”. Tarkoituksena oli 

vahvistaa potilaan jäljellä olevaa terveyttä. 

Satakunnan Syöpäyhdistyksessä ilolla tervehdit-

tiin tätä ajattelua, jossa kuntoutuminen mielletään 

alkavaksi siitä päivästä, kun asiakkaasta tulee 

potilas ja hän saa syöpädiagnoosin.  Aikaa jonka 

potilas odottaa hoitojen alkua, hän voi tässä uu-

dessa ajattelussa käyttää kuntoutumiseen. Hänen 

paranemisprosessinsa alkaa jo ennen kuin hoidot 

ovat alkaneet. Hän vahvistaa omaa jaksamistansa 

tiedon, taiteen, liikunnan, kulttuurin ja hyvän ravin-

non avulla. Näihin kaikkiin toimintoihin yhdistys voi 

tarjota apua. Siksi potilas täytyisi aina ohjata oman 

maakunnallisen Syöpäyhdistyksen tuen piiriin. 

Yksilöllisen syövän hoidon mallimaa 2020 kutsuti-

laisuus järjestettiin Satakunnan Syöpäyhdistyksen 

tiloissa heinäkuussa Suomi Areena viikolla. Tee-

mana oli alustuksissa ja paneelissa syövänhoidon 

yhdenvertaisuus hoitoon pääsyssä, lääkehoidossa 

ja hoitopoluissa. Tilaisuudessa oli mm. ministeri 

Pirkko Mattila ja erityisasiantuntija Tuula Helander 

Sosiaali- ja terveysministeriöstä. Toiminnanjohtaja 

esitti yhdistyksen tervehdyksen, jonka teemana oli 

miten Suomi voisi olla syöpäpotilaiden tuen mal-

limaa. Yhtä tärkeää kuin potilaiden hoitaminen 

yhdenvertaisesti, pitäisi olla heidän tukemisensa 

sairauden kriisien keskellä. Läheiset jäävät ilman 

tukea ellei tähän kiinnitetä erityistä huomiota. 

Nyt jos koskaan yhdistyksen toiminnan tarkoitus 

on ajankohtainen, tehdä syövän vastustamistyötä 

Satakunnassa. 

Kiitollisena,

Kuntoutuminen alkaa 
diagnoosista

Marja-Liisa Ala-Luopa  |  toiminnanjohtaja
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Toimintakertomus 2018
Satakunnan Syöpäyhdistyksen 44. toimintavuosi

Satakunnan Syöpäyhdistys on alueelli-
nen ja yleishyödyllinen kansanterveys- 
ja potilasjärjestö, jonka toiminta-aluee-
na on Satakunnan maakunta. Suomen 
Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö, alueelliset 
syöpäyhdistykset  (12) ja valtakunnalliset 
potilasjärjestöt (6) muodostavat yhdessä 
kokonaisuuden Syöpäjärjestöt. 

Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoitus on yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukai-

sesti ”tehdä syövän vastustamistyötä Satakunnassa ”. 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on 

vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja yh-

teiskunnassa. Toiminnan tarkoitus on myös syöpäsairauksien 

ennaltaehkäisy ja varhaiseen toteamiseen liittyvä valistus- ja 

tiedotustyö sekä kriisivaiheessa olevien syöpäpotilaiden ja 

heidän läheistensä tukeminen ja kuntoutuminen. Yhdistys 

avustaa harkinnan mukaan vähävaraisia syöpäpotilaita. Toi-

minnan toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia 

ja testamentteja ja panna toimeen varainkeräyksiä, arpajaisia 

ja myyjäisiä saatuaan siihen tarvittavan luvan.

Syöpäjärjestöjen 
yhteinen visio ja arvot
Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta

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 v. 2017 lukuja)
Satakunnan Syöpäyhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopus-

sa 8109 (8162). Vuosijäsenmaksu oli 20 euroa. Henkilöjäsen-

maksuja kertyi 170 624,20 (152 172,82) euroa. Jäsenillä oli 

mahdollisuus maksaa jäsenmaksun yhteydessä myös tuki-

maksuja. Tukimaksuja maksettiin 5 478 (5 760,60) euroa.

Kuntajäseniä olivat Eurajoki, Jämijärvi, Merikarvia, Pomarkku, 

Pori, Rauma ja Ulvila. Kuntajäsenmaksu oli 3 senttiä/kunnan 

henkikirjoitettu asukas. Yhdistyksellä oli kaksi yhteisöjäsentä 

Satailco ry ja Parhaat Löylyt Oy. Kumpikin yhteisö maksoi 100 

euroa vuosijäsenmaksua. Kuntien ja yhteisöjen jäsenmaksuja 

kertyi 4 843,19 (4 925,39) euroa. Satakunnan kunnista Eura-

joki ja Merikarvia maksoivat lisäksi syöpäavustusta oman kun-

tansa syöpäpotilaille.  Jäsenmaksukulut olivat 24 171,50 (21 

776,06) euroa, joka sisälsi mm. jäsenmaksun postituskuluja ja 

Syöpä lehden kuluja. 

Satakunnan Syöpäyhdistys osti jäsenten käytettäväksi Porin 

taidemuseon Mesenaattikortin. Kortti oikeutti ilmaiseen si-

säänpääsyyn Porin taidemuseon näyttelyihin. Ilmoitus yhdis-

tyksen jäsenyydestä riitti ilmaiseen sisäänpääsyyn. 

Kesäkuussa yhdistys järjesti tukihenkilöille teatterimatkan 

Rauman kesäteatteriin, missä esitettiin musiikkinäytelmä Sel-

laista elämä on – Juha Vainion tarina.  Osallistujia oli yhteensä 

29 henkilöä.

Myös ihomuutosten ja luomien tarkastaminen oli jäsenille mak-

sutonta.  Muut maksoivat palvelusta 20 euroa/käynti yhdistyk-

sen omilla vastaanotoilla Porissa, Raumalla ja Huittisissa.

Maksetut jäsenavustukset
Jäsenavustuksia maksettiin yhteensä 55 257 (51 925) euroa. 

Tästä summasta syöpäpotilasjäsenille maksettiin jäsenavus-

tusta 3 euroa/sairaanhoidon hoitopäivä/poliklinikkakäynti/sar-

jahoitokerta, yhteensä 19 759 (19 414) euroa. Nuorille 18-30 

-vuotiaille potilaille maksettiin ensiavustusta 1 680 (2 352) eu-

roa. Yhdistys maksoi myös harkinnanvaraisia avustuksia syö-

päpotilaille 24 115 (17 189) euroa. Lapsen puolesta -rahas-

tosta maksettiin avustuksia yhteensä 9 703 (13 200) euroa.

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, yrittäjä Ari Grahn 
20.4.17- ( hallituksen varajäsen 24.3.11 – )

Varapuheenjohtaja, osastonylilääkäri Tapio Nieminen, vpj.  

19.3.02 – (hallituksen jäsen 26.3.97 -)

Varsinaiset jäsenet: 
Myymäläpäällikkö Hanna Hamara (23.4.15 -)

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

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) 

Sairaalapastori Raija Kiviniitty (28.4.16 – )

Koulutuspäällikkö Heli Sulkava (20.4.17 - )

Osastonylilääkäri Marjo Helle (25.4.18 –)

Porin Seudun Paikallisosaston pj Pekka Kaski ( 26.3.97 - 
25.4.18)

Varajäsenet:
Johtava hoitaja Leea Hiltunen (30.3.05 -)

Yrittäjä Juha Holmgren (31.3.04 –)

Sihteeri Raili Katajisto (25.3.09 –)

Lapsisyöpäpotilaiden vanhempien 
kerhon pj. Anu Lehtomäki (25.3.10 - 

Johtaja Lasse Luoto (27.3.08 –)

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisu-Leena Raikisto ( 24.3.11 -)

Kaupunginjohtaja Arto Saarinen (30.3.00 –)

Toimitusjohtaja Katariina Yrjönkoski (20.4.17 -)

Sairaalapastori Maria Ollila ( 22.3.12 - 25.4.18)

Apuhoitaja Henna Stenfors (25.4.18 -)

Tilintarkastajat: HT Heikki Santavuo ja KHT Markku Leino.

Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallitus kokoontui vuoden ai-

kana seitsemän kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat ko-

kouksiin aktiivisesti.  Kokoukset pidettiin Syöpäyhdistyksen 

omissa tiloissa, Yrjönkatu 2, Petrell-salissa lukuun ottamatta 

joulukuuta, jolloin kokous pidettiin ravintola Gallessa ja joulu-

ruokailu syötiin yhdessä yhdistyksen henkilökunnan kanssa.   

Syöpäjärjestöjen järjestöpäiville 19. – 20.1. Helsingissä osal-

listuivat Satakunnan Syöpäyhdistyksen hallituksesta puheen-

johtaja Ari Grahn ja hallituksen jäsenistä Leea Hiltunen ja Raili 

Katajisto sekä toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa.  

Satakunnan Syöpäyhdistys ry.:n vuosikokous pidettiin 

25.4.2018 Porissa yhdistyksen tiloissa

Yrjönkatu 2. Kokouksen puheenjohtajana toimi Henna Sten-

fors Huittisista.  Vuosikokoukseen osallistui 20 yhdistyksen 

jäsentä.
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Työntekijät 
Vastaava lääkäri, oto.  Emilia Katko-Kesälä 

Toiminnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa 

Palvelusihteeri Oili Veneranta 

Syöpäsairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti Liisa Antila 

Syöpäsairaanhoitaja, työnohjaaja Eija Elo

Sairaanhoitaja Päivi Horppu 

Syöpäsairaanhoitaja Päivi Riekkinen 

Taideterapeutti, työnohjaaja Tommi Ojala 

Työntekijöiden 
hyvinvointi ja koulutus
Henkilökunnan työterveyshuollon sopimus oli Suomen Terve-

ystalossa.  Työterveyshuollon sopimus sisälsi lakisääteisten 

palvelujen lisäksi sairaanhoidon vakituisessa työsuhteessa 

olevalle henkilökunnalle. Työsuojelupäällikkönä oli toiminnan-

johtaja Marja-Liisa Ala-Luopa.  Valitut työsuojeluvaltuutetut 

olivat syöpäsairaanhoitaja Päivi Riekkinen ja varavaltuutetut 

olivat Oili Veneranta ja Raija Kalliokorpi. 

Työntekijöillä oli mahdollisuus yksilölliseen työnohjaukseen 

työaikana. Sairaanhoitajilla, toiminnanjohtajalla ja ryhmätaide-

terapeutilla oli omat työnohjaajat.

Liikkumiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustettiin Ty-

ky-kulttuuri- ja liikuntaseteleiden avulla. Henkilökunta sai lu-

nastaa seteleitä 90 kpl, joista omakustannus oli 1 €/seteli. 

Setelin arvo oli 4 €. 

Henkilökunnan työhyvinvointimatka tehtiin kesäkuussa Gdan-

skiin Puolaan.

Satakunnan 
Syöpäyhdistys 
on savuton 
työpaikka. 

Henkilökunta osallistui Syöpäjärjestön 
koulutuksiin ja yhteisiin tapahtumiin, 
mm. näissä käytiin:
Järjestöjen taloushallinto haltuun –koulutus 6 x 2,5 tuntia, 

Pori (Marja-Liisa Ala-Luopa ja Oili Veneranta);  Sairaanhoitaja 

ja syöpätyö 18. – 19.4. Helsinki (Liisa Antila, Eija Elo, Päivi 

Horppu ja Päivi Riekkinen);  Syöpäjärjestöjen kuntoutussemi-

naari 29.11. Helsinki (Eija Elo, Tommi Ojala ja Oili Veneranta).

Taideterapeutti Tommi Ojala valmistui marraskuussa 2018 

työnohjaajaksi. 

Yhteistyö

Sataperhe-hanke 
Sataperhe- tukihenkilötoiminnasta ja perheverkostoista voi-

maa Satakuntaan- hanketta haettiin STM:n Kaikille eväät elä-

mään – avustusohjelmasta. Avustusohjelman tavoitteena oli 

eriarvoisuuden vähentäminen. Hankkeen toteuttamisaika on 

1.7.2017 - 31.12.2019. Satakunnan Syöpäyhdistys on hank-

keessa yhteistyökumppani Satakunnan MLL kutsumana. Toi-

minnanjohtaja Marja-Liisa Ala-Luopa on ohjausryhmän jäsen.

FICAN West eli Läntinen syöpäkeskus
Läntinen syöpäkeskus FICAN West on Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin,  Vaasan 

sairaanhoitopiirin  ja Turun yliopiston tulos- ja palvelualueet 

ylittävä organisaatio. Läntisen syöpäkeskuksen alueella toimii 

Turun yliopistollinen keskussairaala, joka on yksi viidestä eri-

koissairaanhoidosta vastaavasta yliopistollisesta sairaalasta. 

Läntisen syöpäkeskus on osakansallista syöpäkeskusta (FI-

CAN), joka koordinoi syövän hoitoa, tutkimusta ja koulutusta 

Suomessa. 

Läntinen syöpäkeskus toimii Tyks-erva alueella ja yhteistyössä 

Pohjanmaan, Lounais-Suomen ja Satakunnan Syöpäyhdis-

tyksen kanssa. Syöpäyhdistysten kannalta oleellista on saa-

da tuki potilaille ja läheisille oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. 

Turun ammattikorkeakoulun YAMK opiskelija Hanna Ilus on 

tutkinut asiakaslähtöisen psykososiaalisen tuen palvelupolkua 

erikoissairaanhoidon ja syöpäjärjestöjen välillä. Palvelupolku 

sai kuvauksessa nimen ” Kuntoutuminen alkaa diagnoosista”.

Jäsenyydet ja sidosryhmät 
Yhdistys oli jäsen ja maksoi jäsenmaksua seuraaville yhteisöil-

le: Satakunnan yhteisöt ry, Porilaiset Kulttuurijärjestöt, Suo-

men Palliatiivisen hoidon yhdistys, Elinkeinoelämän keskusliit-

to EK ja Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt Kaseva. 

Yhdistys teki yhteistyötä sopimuksin mm. seuraavien orga-

nisaatioiden kanssa: Porin perusturva, Satakunnan ammat-

tikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammatti-

korkeakoulu ja Suomen Syöpäyhdistys.

Yhdistys toimi yhteistyössä mm. seuraavien toimijoiden kans-

sa: Satakunnan alueen syöpäsairaanhoitajat, Satakunnan 

keskussairaalan syöpäsairaanhoitajat, Satakunnan sairaan-

hoitopiirin sosiaalityöntekijät ja kuntoutusohjaajat, Länsi-Suo-

men Diakonialaitos, muut syöpä- ja potilasjärjestöt, Satakun-

nan alueen terveyskeskukset, tupakkaverkosto, Satakunnan 

keskussairaalan syöpätautien poliklinikka, Läntinen Syöpä-

keskus, Keski-Porin seurakunta, Winnova, Sataedu ja Puo-

lustusvoimat.
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Valtuuskunnan edustus
Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskuntaan vuosiksi 2015 - 

2018 Satakunnan Syöpäyhdistyksen nimeämät henkilöt olivat 

Leea Hiltunen Raumalta ja henkilökohtainen varajäsen Raili 

Katajisto Kankaanpäästä.

Järjestövaliokunnan edustus
Suomen Syöpäyhdistyksen järjestövaliokuntaan vuosik-

si 2017 - 2018 hallitus nimesi toiminnanjohtaja Marja-Liisa 

Ala-Luovan. Jäsenyys on määräaikainen kaksi vuotta kerral-

laan.

Tietoa, tukea, toivoa
Satakunnan Syöpäyhdistyksessä työskentelee tällä hetkellä 

neljä syöpäsairaanhoitajaa, joita järjestössä kutsutaan myös 

neuvontahoitajiksi. Neuvonta voi kohdistua yleisesti syöpään 

liittyviin kysymyksiin kuten syövän ennaltaehkäisyyn, varhais-

toteamiseen tai syövän hoitoon liittyviin kysymyksiin sekä 

kuntoutukseen. 

Syöpäsairaanhoitajat tarkistavat myös ihomuutoksia, tekevät 

periytyvyysneuvontaan liittyviä sukupuita ja sovittavat rinta-

proteeseja ja ohjaavat sen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 

Syöpäsairaanhoitajat antavat potilaille ja heidän läheisilleen 

psyko-sosiaalista tukea sekä syöpäsairauteen liittyvää oh-

jausta ja neuvontaa. Potilaan ja hoitajan kohtaamisessa am-

matillisen vuorovaikutuksen tulee tukea yksilön ja perheen 

terveyttä, terveyden edistämistä ja kaikinpuolista hyvinvointia. 

Neuvontaan vaikuttavat potilaan elämäntilanne, hänen 

vastaanottokykynsä, terveystilanteensa, olemas-

sa oleva tieto asiasta, neuvonnan tarve ja odo-

tukset. 

Sairaanhoitajien osaamisen ja asiantunti-

juuden ylläpitäminen ja kehittäminen edel-

lyttävät täydennyskoulutusta. Myös työn-

ohjaus on tärkeä osa työssä jaksamista, 

oman työn ja ammattitaidon kehittämistä. 

Syöpäsairaanhoitajan työvälineenä ovat hänen 

ammattitaitonsa ja oma persoonansa sekä syö-

päjärjestöissä käytettävissä oleva tieto.

Vastaanotoilla ja kotikäynneil-
lä annettava psyko-sosiaali-
nen tuki 
Syöpäsairaanhoitajien (4) vastaanotoilla Porissa, Raumalla, 

Huittisissa, Kankaanpäässä, Eurassa, Merikarvialla, Eurajoel-

la, Luvialla, Säkylässä ja Harjavallassa oli yht.  1 804 (1 291) 

käyntiä. 

Kotikäyntejä potilaiden luokse tehtiin 485 (412) kertaa.  Aikaa 

potilaan ja perheen tapaamiseen varattiin 1-2 tuntia. Toimin-

ta-ajatuksena oli tukea koko perhettä ja tarvittaessa myös 

kotihoidossa mukana olevia muita tahoja. Syöpäneuvonta-

puheluja puhuttiin runsaasti. Keskustelut olivat sisällöltään 

neuvontaa ja ohjausta sekä kriisiapua oman tai läheisen syö-

päsairauden vuoksi.  

Vastaanotot ja kotikäynnit olivat potilaille ja läheisille maksut-

tomia.

Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä 

tuki- ja neuvontatoimintaan saatiin Sosi-

aali- ja terveysministeriön avustusosastolta 

(STEA) tukea 83 000 euroa.

Periytyvyysneuvonta
Periytyvyysneuvonnassa asiakas varaa ajan syöpäsairaan-

hoitajan vastaanotolle. Asiakas täyttää taustatietolomakkeen 

ja sen pohjalta syöpäsairaanhoitaja tekee asiakkaan kanssa 

sukukartan. Tilanteen niin vaatiessa kartta lähetetään Hel-

sinkiin perinnöllisyyslääkäri Minna Pöyhöselle. Hän päättää 

jatkotoimenpiteistä. Periytyvyysneuvonta on STEA:n tukemaa 

toimintaa. Rahoituksen toimintaan hakee Suomen Syöpäyh-

distys. Tällaisia käyntejä hoitajien vastaanotoilla oli 15 (12).

Rintaproteesipalvelu
(suluissa v. 2017 lukuja)
Rintaproteesi on lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline, joka 

on asiakkaalle ilmainen myös proteesia uusittaessa. Ensim-

mäinen rintaproteesi luovutetaan leikkaavan yksikön an-

tamaa maksusitoumusta/palveluseteliä vastaan. 

Rintaproteesia uusittaessa yhdistys pyytää 

palvelusetelin asiakkaan puolesta sairaan-

hoitopiiriltä. Proteesin maksaa asiakkaan 

kotikunta. 

Rintasyövän osapoistoleikkaukset ovat 

yleisiä.  Asiakkaat eivät aina ole tietoi-

sia, että myös tällaiseen rintaan voi saada 

osaproteesin tai kuorikon korjaamaan rinnas-

sa mahdollisesti myöhemmin ilmennyttä muoto-

puolisuutta. Myös osaproteesi on apuväline ja siten 

potilaalle maksuton. Rintaproteesin sovitus on vain noin puo-

let vastaanoton sisällöstä. Sovitustilanne sisältää asiakkaan 

kuntoutumisen ohjausta, terveysneuvontaa ja psykososiaalis-

ta tukea. 

Satakunnan sairaanhoitopiiri myöntää rinnanpoistoleikkauk-

sen tai osapoistoleikkauksen läpikäyneelle naiselle palvelu-

setelin, jolla hän voi ostaa palvelun sairaanhoitopiirin sivuilla 

mainituilta palveluntarjoajilta.  

Satakunnan Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajat välittivät rin-

taproteeseja 351 (383) naiselle, joista 104 (112) naista kävi 

proteesivälityksessä ensimmäistä kertaa. Proteeseja välitet-

tiin yhteensä 389 (424) kappaletta. Välitetyistä proteeseista 

7



osaproteeseja oli 16 (7) kappaletta. Myös uimaproteeseja vä-

litettiin. Uimaproteesiin asiakas maksaa itse.

Luomihuoli
Sairaanhoitajien luomihuoli neuvontaa annettiin Porissa ja 

Raumalla omissa tiloissa. Tarkastukseen varattiin 30 minuut-

tia asiakasta kohden. Palvelu oli jäsenille maksuton jäsenetu. 

Muille käyntimaksu oli 20 euroa.

Maakunnan terveyskeskuksissa Huittisissa, Karviassa, Hon-

kajoella, Kankaanpäässä, Harjavallassa ja 

Säkylässä järjestettiin maksuttomia luomihuolipäiviä.  Päivät 

hoidettiin yhteistyössä paikallisten terveyskeskusten kanssa 

niin, että terveyskeskus ilmoitti päivistä paikallislehdessä ja 

antoi ajat tarkastukseen. Asiakkaita sairaanhoitajien luomi-

vastaanotoilla kävi yhteensä 975 (886).

Vertaistuki
Tukihenkilö on vapaaehtoinen, joka on joko oman tai läheisen 

sairauden kautta saanut kokemuksen syövästä ja haluaa ja-

kaa sen vertaistukena. Hän on koulutettu toimintaan, hän käy 

toiminnanohjauksessa ja häntä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tukihenkilötoiminnassa oli mukana aktiivisesti 28 henkilöä, 

joko toimivat vertaistukihenkilöinä (VerTu) tai saattohoidon 

tukihenkilöinä (SaTu). Yhdistyksen tukihenkilöistä kaksi toimi 

kummitukihenkilöinä lapsisyöpäpotilaiden perheille tai potilai-

den perheille, joissa oli pieniä lapsia. Viisi tukihenkilöä toimi 

vertaistukiryhmien ohjaajina. Tukihenkilöistä 18 kävi täyden-

nyskoulutuksena MTEA 2 (Mielenterveyden ensiapu 2). Tuki-

henkilöille järjestettiin toiminnanohjaus yhteensä kuusi kertaa 

1,5 tuntia kerrallaan.  Toiminnanohjauksen antoi Syöpäyhdis-

tyksen syöpäsairaanhoitaja ja työnohjaaja Eija Elo. 

Tukihenkilökoulutus uusille tukihenkilöille järjestettiin Porissa 

kevään aikana. Koulutuskertoja oli 4 ja materiaali ja ohje oli-

vat Syöpäjärjestöjen yhteinen. Uusia tukihenkilöitä koulutettiin 

kahdeksan.

Tukihenkilöt pitävät tilastoa toiminnastaan. Vertaistukea sai 

400 potilasta ja 100 läheistä (210). Sairaalassa tapahtui 11 

(15) tapaamista, kodissa 50 (50) tapaamista ja puhelimitse 

200 (362) kohtaamista. Sähköpostilla kohtaamisia oli 2 kap-

paletta. 

Tukihenkilöt päivystivät Satakunnan keskussairaalan (Sata-

sairaalan) syöpäpoliklinikalla 15 päivänä kaksi tuntia kerralla.  

Raumalla joka toinen keskiviikko kaksi tuntia kerralla ja Huit-

tisissa kerran viikossa murkinakahvien aikana  maanantaisin 

kaksi tuntia.

Ryhmiä oli 15 Satakunnan maakunnan eri osissa. Ryhmät 

kokoontuivat noin 10 kertaa vuodessa ja näissä paikalla oli 

kerrallaan 5-15 henkilöä. 

Taideterapeuttiset ryhmät
Taideterapiassa työskennellään useiden taiteen lajien kans-

sa. Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai osaava. 

Työskentely voi polveilla eri taiteiden välillä asiakkaan ilmai-

sutarpeen ja –tapojen mukaan. Terapiassa voi oppia uusia 

tapoja ilmaista itseään ja saada rohkeutta vanhojen esteiden 

ylittämiseen. Terapiassa käydään myös keskusteluja. Taide-

työskentelyyn siirrytään sopivien harjoitusten kautta. Taiteen 

tekoon osallistuminen on vapaaehtoista. Teoksia ei tulkita eikä 

arvostella.

Taideterapia sopii eri ikäryhmille ja elämän eri ongelmista kär-

siville. Taideterapiaa käytetään myös ennaltaehkäisevänä, 

kuntouttavana ja mielenterveyttä hoitavana, terveyttä edistä-

vänä menetelmänä. Taideterapiassa saa voimavaroja kohdata 

yllättävät kriisit ja oma elämäkerta tulee näkyväksi ja kuulluksi.

Taideterapiaan osallistui 40 syöpäkuntoutujaa tai heidän lä-

heistään. Taideterapiaan saatiin Syöpäsäätiön tukea 40 000 

euroa. 

Noormarkkulainen Anne-Mari Alitalon taiteen näyttely ”Kas-

voin” oli yhdistyksen tiloissa keväällä ja porilaisen Jukka Heik-

kilän taiteen näyttely oli kesällä.

Satakunnan Syöpäyhdistys ry liittyi vuonna 2018 valtakun-

nalliseen Taikusydän- verkostoon. Taikusydän on taiteen ja 

hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyö-

verkosto. Satakunnan Taikusydän-alueverkoston tavoitteena 

on kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kult-

tuuripalveluja sekä kulttuurin saavutettavuutta. Verkosto jakaa 

tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä ylläpitää keskustelua 

alan keskeisistä kysymyksistä. 

Parhaillaan verkostossa pyritään vaikuttamaan myös siihen, 

että kulttuurihyvinvointipalvelut huomioitaisiin mahdollisim-

man hyvin käynnissä olevassa alue- ja soteuudistuksessa. 

Verkostoa koordinoi Porin lastenkulttuurikeskus. www.taiku-

sydän.fi

Taideterapeutti Tommi Ojala osallistui Sote-uudistuksen 

oheen tuotettuihin seminaareihin, opiskeli työnohjaajaksi ja 

aloitti Suomen Syöpäyhdistyksen luotsaamassa vapaaehtois-

työntekijöiden koulutushankkeessa kouluttajana.  

Tanssiterapeuttiset ryhmät
Tanssiterapia oli ostopalvelua sosionomi, tanssiterapeutti Kai-

sa Seliniltä studio Piumasta. Lähinnä ryhmiä järjestettiin syö-

pää sairastaville lapsille ja heidän sisaruksilleen. Myös syöpä-

kuntoutujien läheisten ryhmä järjestettiin. 

Lasten tunnit, yhteensä 25 tuntia

Alle kouluikäisten ryhmä, osallistujia 13.

Kouluikäisten ryhmä, osallistujia 4.
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Nuorten tanssitunnit, yhteensä 10 tuntia, osallistujia 4 .

Syöpäkuntoutujien jooga 5 kertaa, osallistujia yhteensä 14.

Kaikille avoimet tunnit erilaisin tanssi-liiketerapian teemoin 5 

tuntia. Osallistujia yhteensä 12.  

Avokuntoutus 
Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana järjestettiin kun-

toutuskursseja syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.  STEA:n 

(Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosasto) tukea saatiin 

20.300 (8.000) euroa.

Surusta Tie Eteenpäin -viikonloppu syöpäpotilasläheisensä 

menettäneille Porissa Kylpylähotelli Yyterissä pidettiin huhti-

kuussa ja osallistujia viikonloppuun oli osallistujia 19 henkilöä. 

Lokakuussa pidettyyn viikonloppuun osallistui 17 henkilöä. 

Viikonloppujen asiantuntijoina olivat syöpäsairaanhoitaja Eija 

Elo, musiikkiterapeutti Pentti Niemi ja perheterapeutti Kauko 

Hyytiä.

Uutena kuntoutuskurssina pilotoitiin Green Care ja Taide –

kurssi. Asiantuntijoina olivat taideterapeutti Tommi Ojala ja 

opiskelija Sari Palmrothin (Samk yamk).  Ryhmään osallistui 9 

syöpäkuntoutujaa tai läheistä. Ryhmässä liikuttiin luonnossa 

ja jaettiin kokemuksia taideterapian menetelmiä hyödyntäen. 

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 vertaistukiryhmä
Ryhmä kokoontui Porissa vuoden aikana neljä kertaa, Yrjön-

katu 2. Osallistujia oli yhteensä 24 henkilöä. Keväällä ryhmäs-

sä vieraili gynekologi Sinikka Oksa. Kaikissa kokoontumisissa 

olivat mukana tukihenkilö Asta Koskinen sekä syöpäsairaan-

hoitaja Eija Elo (ryhmän vetäjä).  

Eturauhassyöpäpotilaiden 
avoin vertaistukiryhmä 
Ryhmä kokoontui Raumalla viisi kertaa.  Ohjaajina tukihenkilöt 

Urpo Nieminen ja Aulis Jokinen. Osallistujia oli yhteensä 55 

henkilöä.

Porissa kokoonnuttiin kevään aikana neljä kertaa.

Lapsisyöpäpotilaiden 
vanhempainkerho Syöpykät
Syöpykät toimi aktiivisesti ja järjesti vanhemmille ja lapsille 

virkistystoimintaa mm. elokuvia, konsertteja, seikkailupuistoa, 

jumppaa, uintia ja teatterikerhoa. Useimmat tapahtumista jär-

jestettiin niin, että myös infektioriskissä olevat lapset pääsivät 

mukaan tapahtumiin. 

Helmikuussa oli Kansainvälinen Lasten syövän päivä. Liiga-

joukkueet Porissa Ässät ja Raumalla Lukko osallistuivat ta-

pahtumaan peleissään. Pelin tauolla ja alussa kerättiin myös 

lipaskeräystä. Lipaskeräys järjestettiin myös Porin Mikkolan 

Prismassa ja Puuvillan kauppakeskuksessa.  Lasten syövän 

päivän lipaskeräys tuotti 4 364,43 euroa. Elokuussa järjestet-

tyyn Porispereen osallistui  34 lasta ja 40 aikuista.

Lapsen puolesta -rahasto
Lapsen puolesta -rahastosta maksettiin lapsisyöpäperheiden 

vanhempainkerhon Syöpykät avustuksia ja hoitopäivämak-

suja 9 703  (13 200) euroa. Virkistystoimintaa maksettiin 15 

955,21 (14 451,91) euroa. 

Säännöllisesti kokoontuvat 
maakunnalliset vertaistuki-
ryhmät 
Miesten avoin keskusteluryhmä
Huittisissa  kokoontui yhdeksän kertaa. Osallistujia oli yhteen-
sä 72 miestä. Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Harjavallassa kokoontui kymmenen kertaa. Osallistujia oli yh-
teensä 80 miestä. Ryhmää ohjasi tukihenkilö Antti Haukka-
niemi.

Eurassa kokoontui kymmenen kertaa. Osallistujia oli yhteensä 
130 miestä.  Ryhmää ohjasi kevätkaudella tukihenkilö Erkki 
Jalava ja syyskaudella tukihenkilö Jyrki Esko.

Raumalla ”miesten kesken” kokoontui kerran. Osallistujia yh-
teensä 12 miestä

Naisten avoin keskusteluryhmä
Huittisissa kokoontui yhdeksän kertaa, osallistujia oli yhteen-
sä 117 naista. Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo ja 
ryhmänohjaaja Henna Stenfors.

Harjavallassa kokoontui viisi kertaa, osallistujia oli yhteensä 75 
naista. Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Eija Elo.

Eurassa kokoontui kymmenen kertaa, osallistujia oli yhteensä  
130 naista.  Ryhmää ohjasi syöpäsairaanhoitaja Päivi Riek-
kinen.

9



Porissa kokoontui kahdeksan kertaa, osallistujia oli yhteensä 
30 naista. Ryhmää ohjasi tukihenkilö Tarja Silfver. 

Raumalla kokoontui kaksi kertaa. Osallistujia oli yhteensä 41 
naista ja lokakuussa tehtiin naisten matka Helsinkiin. Osallis-
tujia 47.

Muut ryhmät
Kankaanpäässä naisten ja miesten yhteinen avoin  keskuste-
luryhmä kokoontui kahdeksan kertaa, osallistujia oli yhteensä 
183.  Ryhmää ohjasi tukihenkilö Annikki Jussila.

Posliininmaalaajat kokoontuivat 25 kertaa tiistaisin Porissa 
Yrjönkatu 2. Osallistujia oli n. 125. Ryhmän ohjaajana oli Satu 
Airaksinen. Kevät- ja syyskauden päättyessä järjestettiin näyt-
telyt tehdyistä töistä yhdistyksen tiloissa Porissa.

Maijan neulekahvila kokoontui kaksi kertaa kuukaudessa 
yhteensä 20 kertaa torstaisin Porissa. Osallistujia oli n. 100. 
Ryhmän ohjaajana oli tukihenkilö Maija Mahlamäki.

Luovat Kädet – Vireä Mieli –kädentaitoryhmä Yrjönkatu 2, ko-
koontui kevätkaudella 7  kertaa. Kesäkuussa kokoonnuttiin 
Noormarkun Sahirannassa. Kevätkaudella osallistujia oli yh-
teensä 67.

Kädentaitopaja Taitokeskus Pori, kokoontui syyskaudella 5 
kertaa. Osallistujia yhteensä 45.

Syöpäpotilaiden ohjattu vesijumppa järjestettiin naisille Poris-
sa Länsi-Suomen Diakonialaitoksen tiloissa kerran viikossa. 
Rauman, Kankaanpään, Huittisten ja Harjavallan uimahalleis-

sa järjestettiin vesijumppa naisille ja miehille kerran viikossa.

Terveyden edistäminen
Maailman Tupakaton Päivä Pyhäjärvi-messujen aikana Euras-

sa.  Toukokuussa järjestetyillä kaksipäiväisillä messuilla olivat 

yhdistyksestä mukana syöpäsairaanhoitaja Eija Elo ja tukihen-

kilöitä. 

Kutsunnoissa syksyllä järjestettiin Porissa, Merikarvialla, Rau-

malla, Eurajoella, Ulvilassa ja Säkylässä Tupakka ja nuuska–

info. Osallistujia oli 1096 miestä ja naista. Kutsunnoissa olivat 

paikalla syöpäsairaanhoitajat Eija Elo tai Päivi Riekkinen.

Avoimet 
yleisötilaisuudet 2018
Tammikuu:
Pori: Avanneleikattujen jäsenilta yhdessä Satailcon kanssa, 

osallistujia 30.

Helmikuu:
Pori: Ajankohtaista keuhkosyövästä, keuhkosairauksien eri-

koislääkäri Matti Pietiläinen, osallistujia 41.

Maaliskuu:
Pori: Eturauhassyöpä tänään, urologi Kari Rapala ja Suomen 

eturauhassyöpäyhdistys Propon toiminnanjohtaja Kimmo Jär-

vinen, osallistujia 42.

Pori: Suolistosyöpä, kirurgi Eeva-Liisa Sävelä ja Suomen suo-

listosyöpäyhdistys Coloresin toiminnanjohtaja Jenni Tammi-

nen, osallistujia 38.

Huhtikuu:
Kankaanpää: Syövän pitkäaikaisvaikutukset, syöpätautien 

erikoislääkäri Leena Tiainen, osallistujia 52.

Toukokuu:
Pori: Kauneusilta naisille, Bepopin tiloissa.

Lokakuu:
Roosanauhakuukausi. Tilaisuuksia yhteistyössä Taitokeskuk-

sien kanssa.

Marraskuu:
Rauma: Miten eturauhassyöpä koskettaa potilaan elämässä? 

Suomen eturauhassyöpäyhdistys Propon toiminnanjohtaja 

Kimmo Järvinen, osallistujia 50.

Tiedotus
Jäsenille lähetettiin neljä Syöpä Cancer-lehteä jäsenetuutena 

toimintavuonna. Lehti lähetettiin n. 6 700 jäsenelle. 

Yhdistyksen esitteitä jaettiin ryhmissä, vastaanotoilla, omissa 

tiloissa ja sairaaloissa ja terveyskeskuksissa n. 6 000 kappa-

letta. Esite oli myös luettavissa yhdistyksen kotisivulla.

Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa: www.satakunnansyo-

payhdistys.fi. Kotisivuille kirjattiin käyntejä 35 226. Yhdistyk-

sellä on myös omat Facebook sivut. 

Marraskuussa 2018 aloitettiin vuoden mittainen Google -mai-

noskamppanja. Kampanjan toteuttaa Medialuotsi. Mainonta 

keskitettiin kolmeen avainteemaan: Vertaistuki, Lahjoitus ja 

Kun syöpä koskettaa. 

Kotisivukävijät ohjautuivat mainosten klikkaamisten perusteel-

la seuraaville sivuille: 

• Pääsivu (+79%),

• Kurssit ja ryhmät (+486%)

• Osallistu ja Lahjoita (+820%) 

(Kävijämäärien kasvu 2/2018 verrattuna 2/2019)

Näin ollen Google –mainonta todettiin kannattavaksi ja hyväk-

si käytännöksi lisätä yhdistyksen näkyvyyttä.

Sairaanhoitajien vastaanotoista ilmoitettiin Satakunnan Vii-

kossa,  Raumalaisessa, Alasatakunnassa, Sydän-Satakun-

nassa, Merikarvia-lehdessä ja Lauttakylä-lehdessä.
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Syöpäyhdistyksen talous ja 
varainhankinta
Satakunnan Syöpäyhdistyksen säännöt, taloussääntö ja joh-

tosääntö ohjaavat yhdistyksen talouden hoitoa ja hallintoa. 

Talouden hoidosta tunnetaan erityistä vastuuta, koska toi-

mintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, lahjoitus- ja keräysvaroilla 

sekä avustuksilla.

Lahjoitukset yhdistyksen toimintaan:
Syntymäpäivärahoja 4 100 euroa ja muistorahoja 670 euroa, 

Ranttiän Kone 1.000 euroa,  Autopeltikorjaamo Tapio Mattila 

600 euroa, Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat 300 euroa. 

LC-Ulvila Aktiviteetti 500 euroa, Prisma Mikkola pullonpalau-

tus  699,70;  Capari Oy 400 euroa.

Lapsille:
Syntymäpäivärahoja 2 300 euroa ja muistorahoja 1 530 eu-

roa, Satakunnan Osuuskauppa Ravintola Torero 1 500 euroa, 

Nelectric Oy 200 euroa, Kirppis Löytökehä 234 euroa, Noor-

markun kotihoitola/Kielo Hämäläinen 1.245 euroa, Porin 1 

Zontakerho ry 676,25 euroa, Sauna Eurox Oy 500 euroa, Par-

haat Löylyt Oy 500 euroa, Satakunnan Rakennekuivaus 500 

euroa, Lions Club Huittinen 2 000 euroa,  Porin Isännöinti ja 

Tilipalvelu 2 500 euroa, Huittisten Säästöpankki 2.000 euroa. 

Saimme myös paljon pienempiä lahjoituksia. Kuukausilahjoit-

tajia oli kuusi.

Yhdistykselle annettiin myös testamenttilahjoitus, tuotto yh-

teensä 98 292,36 euroa.

Syöpäkeräys:
Keräyslupa nro RA/2017/168 /16.2.2017 ajalle 16.2.2017 – 

31.12.2018.

Lipas- ja listakeräys toteutettiin kuluvana vuonna. Vuonna 

2017 ei ollut aktiivista keräystä. Keräykseen oli palkattu ke-

räyspäälliköksi Sirpa Mäkinen. Keräystuotto oli 65 049 euroa. 

Kulut olivat 18 995,86 euroa. Suurimmat kulut olivat järjestet-

ty MTV-kampanja 4 447 euroa, Satakunnan Kansassa järjes-

tetty keräyskampanja 1 922 euroa ja keräyspäällikön palkka 

5 978.47 euroa. Liitteenä keräysvastaavat ja tuotto tulos kun-

nittain.

Keräysvastaavat kunnittain 2017-2018:
Eura: Terttu Virtanen, Eurajoki: Merja Luonto, Harjavalta: An-

nukka Heine, Honkajoki: (Ei keräysvastaavaa), Huittinen: Sirk-

ka-Liisa Kuosmanen, Jämijärvi: Marjaana Äikäs, Kankaanpää: 

Annikki Jussila, Karvia: (Ei keräysvastaavaa), Kokemäki: Mar-

ja-Liisa Korkeaoja, Merikarvia: Ilmo Saari, Nakkila: (Ei kerä-

ysvastaavaa), Pomarkku: Maija Jokioinen-Jaakkola, Pori: (Ei 

keräysvastaavaa), Noormarkku: Outi Koskinen, Rauma: Merja 

Rintala, Siikainen: Seija Unto, Säkylä: Liisa Kalakoski, Köyliö: 

Eeva Teperi, Ulvila: Ritva Ruohonen, Kullaa: Marjatta Vouta-

vaara.

Kiitämme lämpimästi kaikkia 
lahjoittajia tuesta ja 

 luottamuksesta!
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Yhdistyksen omaisuus
Porissa yhdistyksellä on oma noin 740 m²:n toimitila Kiinteistö 

Oy Petrellinkulmassa, Yrjönkatu 2. Tiloissa on toimisto, sai-

raanhoitajien vastaanottotilat sekä kokoontumistilat. Tiloista 

on vuokrattu PapaCenter Oy:lle n. 50 m², Solid House kiin-

teistövälitykselle 195 m² sekä psykoterapiakeskus Vialle 133 

m².

Porissa yhdistyksellä on viisi asuntoa, joista As. Oy Ruska-

luoto 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. Asun-

not on vuokrattu.

Raumalla on oma 85 m² toimitila Raum Paikk, As Oy Sata-

makatu 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 

Kuninkaankartano 35 m², ja As. Oy Kaurahovi 77 m². Asunnot 

on vuokrattu. 

Punkalaitumella sijaitseva kesämökki Kangasvuokko on ollut 

Huittisten Seudun Paikallisosaston syöpäpotilaiden virkistys-

käytössä. Mökistä huolehtivat paikallisosaston vapaaehtoiset. 

Mökkiä yritettiin myydä kevään ja kesän aikana tuloksetta.

Noormarkun Sahirannassa sijaitseva kesämökki on ollut Porin 

Seudun Paikallisosaston syöpäpotilaiden virkistyskäytössä. 

Mökistä huolehtivat paikallisosaston vapaaehtoiset. Sahiran-

taan ostettiin grillikatospaketti, jonka vapaaehtoiset kokosivat 

talkoilla.

Yhdistyksen varat, joilla on haluttu turvata tulevaisuutta, on 

annettu Länsi-Suomen Osuuspankin sijoitusasiantuntijan hoi-

toon.

Kirpputorikauppa ja kahvila
Kirpputorikauppa Fiinitorilla Porissa myytiin lahjoituksena saa-

tua tavaraa. Työnjohtajana toimi Raija Kalliokorpi ja työntekijöi-

den palkkaukseen saatiin työvoimahallinnon tukea  6 603,67 

(11 966,44) euroa. Tuotot olivat 56 756,20 (57 224,20) euroa. 

Kirpputorin tulos oli 16 532,71 (13 225,49) euroa. Kirpputo-

rilla työskenteli useita työkokeilussa olevia työntekijöitä sekä 

vapaaehtoisia. 

Kahvila Kupponen toimi Harjavallan terveyskeskuksessa. 

Kahvilatoiminta on ainoa liiketoiminnan muoto yhdistyksen 

toiminnassa. Työntekijän palkkaukseen saatiin työvoimahallin-

non tukea 15 171 (17 369,54) euroa. Tuotot olivat 26 823,75 

(27 132,29) euroa, tulos oli 3 775,14 (6 577,59) euroa.

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.

Paikallisosastot ovat pitäneet omat vuosikokoukset ja teh-

neet omat toimintakertomukset. Tilinpäätökset on yhdistetty 

Syöpäyhdistyksen tilinpäätökseen. 

Paikallisosastojen yhteyshenkilöt
Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n Huittisten Seudun Paikallis-

osasto. Pj. Irja Törmä, Siht. Lea Halmeranta

Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n Porin Seudun Paikallisosasto 

Pj. Jorma Kuusiluoma, Siht.  Kalervo Leppihalme

Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n Rauman Seudun Paikallis-

osasto. Pj. Hanna Hamara, Siht. Pirjo Salminen 

Kiitos teille kaikille jotka olette mahdollistaneet toimintamme ja 
olleet ohjaamassa potilaita yhdistyksen tuen piiriin! 

Kiitos hallitukselle, tukihenkilöille, henkilökunnalle ja vapaaeh-
toisille toimintaamme tehdyistä tunneista ja voimavaroista!

Kiitos myös Syöpäsäätiölle ja Sosiaali- ja terveysministeriölle 
toiminnan mahdollistamisesta rahoituksen avulla! 

Haluamme kiittää myös Suomen Syöpäyhdistystä tuesta!
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TaseTuloslaskelma

 1.1.2018 1.1.2017
Rahayksikkö EURO  - 31.12.2018  - 31.12.2017

VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinaisen toiminnan tuotot 260859,87 264558,10 
Varsinaisen toiminnan kulut
 Henkilöstökulut  -374397,30 -369042,36
 Poistot -1765,57 -2354,09
 Muut kulut -322553,16 -316490,81
Varsinaisen toiminnan  -698716,03 -687887,26
kulut yhteensä

Varsinaisen toiminnan -437856,16 -423329,16
tuotto-/kulujäämä

VARAINHANKINTA
Varainhankinnan tuotot 396526,29  361200,47
Varainhankinnan kulut -99625,62 -87546,91
Varainhankinnan 296900,67  273653,56
tuotto/kulujäämä

LIIKETOIMINTA
 Liikevaihto 11652,75  8455,77
 Liiketoiminnan muut tuotot 16070,61  18676,52
 Materiaalit ja muut palvelut
  Aineet, tarvikkeet ja tavarat
   Ostot tilikauden aikana -4405,98 -3360,10
   Varastojen muutos -106,82 -31,29
 Materiaalit ja palvelut -4512,80 -3391,39
 Henkilöstökulut
  Palkat ja palkkiot -14976,00 -14128,44
  Eläkekulut -2740,59 -2585,49
  Muut henkilösivukulut -395,33 -362,56
 Henkilöstökulut -18111,92 -17076,49

 Liiketoiminnan muut kulut -550,07 -84,12
Verot 101,68 -2,70
LIIKETOIMINTA 4650,25  6577,59

SIJOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 139709,56  145699,17
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -124788,03 -59860,30
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan 14921,53  85838,87
tuotto-/kulujäämä

TILIKAUDEN TULOS -121383,71 -57259,14

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -121383,71 -57259,14

Rahayksikkö EURO 31.12.2018 31.12.2017

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
 Maa- ja vesialueet 9400,38 9400,38
 Rakennukset ja rakennelmat 30225,51 30225,51
 Koneet ja kalusto 5296,71 7062,28
 Muut aineelliset hyödykkeet 1210,00 1210,00
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 46132,60  47898,17

Sijoitukset
 Käyttöomaisuussijoitukset 1210973,90 1210973,90
 Sijoitusomaisuus 556815,68 556815,68
 Sijoitukset yhteensä 1767789,58 1767789,58
 Pysyvät vastaavat yhteensä 1813922,18 1815687,75

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
 Valmiit tuotteet/Tavarat 20878,84 17697,96
 Vaihto-omaisuus yhteensä 20878,84 17697,96 
Saamiset
Lyhytaikaiset
 Myyntisaamiset 3950,00 34,00
 Muut saamiset 0,06 0,00
 Siirtosaamiset 30110,39  27061,80
 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 34060,45 27095,80

Rahoitusarvopaperit
 Muut osakkeet ja osuudet 50000,00 50000,00
 Muut arvopaperit 381343,58 384073,79
 Rahoitusarvopaperit yhteensä 431343,58 434073,79

Rahat ja pankkisaamiset 115425,35 222332,72
 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 601708,22 701200,27
Vastaavaa yhteensä 2415630,40 2516888,02

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Muut rahastot 87347,69 96383,19

Toimintapääoma 2293014,73 2350273,87
(ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -121383,71 -57259,14
Oma pääoma yhteensä 2258978,71 2389397,92

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen
 Ostovelat 6625,88 3941,03
 Muut velat 7304,13 7528,85
 Siirtovelat 142721,68 116020,22
 Lyhytaikaiset velat yhteensä 156651,69 127490,10
 Vieras pääoma yhteensä 156651,69 127490,10
Vastattavaa yhteensä 2415630,40 2516888,02
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