
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kympi 
KYMPIN LAPSET 
Toimintakertomus 2018  



HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry:n perustivat vuonna 1982 Helsingin 

Yliopistollisessa Keskussairaalassa hoidossa olevien lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat. Vuodesta 

2008 alkaen yhdistys on käyttänyt lyhyempää nimeä Kympin lapset, jota käytetään myös 

yhdistyksen nettisivujen nimenä; www.kympinlapset.fi. Yhdistyksen päämääränä on 

parantaa HYKS:in Lasten ja nuorten sairaalan, nykyisin Helsingin Uuden lastensairaalan, Taika-

osastolla hoidettavien lapsisyöpäpotilaiden hoito-olosuhteita sekä tukea lasten kuntoutusta ja 

kehitystä.  

Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä, niin vanhempia, sisaruksia kun muitakin läheisiä. Kympin 
lapset tarjoavat tukea ja tietoa syöpää sairastavan tai sairastaneen lapsen lähiomaisille erilaisten 
toimintamuotojen kautta. Yhdistyksen kautta jaetaan tietoa lasten syöpäsairauksista, järjestetään 
yhteisiä hyvinvointia tukevia tapahtumia ja tilaisuuksia, tarjotaan vertaistukea eri 
toimintamuotojen kautta sekä pyritään auttamaan perheitä arjen ongelmien 
ratkaisuissa. Yhdistyksen kaikessa toiminnassa korostuu perhe- ja voimavarakeskeisyys. 
 
Yhdistyksessä oli vuonna 2018 yli 1500 jäsentä, joista noin puolet on omakohtaisesti kokenut 
lapsensa syöpäsairauden. Jäseniä on kaikkialta Suomesta.  
 

Jäsenet ja hallinto  

Toimintavuoden aikana Kympin lasten hallitus kokoontui 13 kertaa. 

Hallituksessa toimi vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän 

muuta hallituksen jäsentä, joiden hallituskausi kestää kerrallaan kolme vuotta.  

Hallituksen kokoonpano vuonna 2018:  

Puheenjohtaja Anna Cantell-Forsbom (toimikausi 2016-2019) 

Varapuheenjohtaja Janina Mäntymaa (toimikausi 2017-2020)  

Muut varsinaiset jäsenet: 

Hanna-Mari Bennick  

(toimikausi 2017-2020)  

Mira Filatkin  

(toimikausi2018 - 2021)  

Ilkka Kallio  

(toimikausi2016-2019)  

Riikka Martikainen  

(toimikausi 2018-2021)  

Sofia Salmijärvi 

(toimikausi 2016-2019)  

Sonja Vuorela  

(toimikausi 2017-2020)  

                



Toiminnan rahoitus   

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla, STEA:n avustuksella ja Helsingin 
Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry:n toiminta-avustuksella. Sääntöjen 
mukaan yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 
asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja 
rahankeräyksiä. Yhdistyksellä on voimassa oleva keräyslupa. Vuonna 2018 kerättiin 
pienimuotoisesti rahaa myymällä yhdistyksen tuotteita.  

 

Keväällä 2018 Kympin lapset pääsi mukaan STEA:n erityistilintarkastukseen, jossa yhdistyksen 

toimintaa tarkasteltiin monipuolisesti ja yhdistyksen hallitus sai arvokkaita kehitysehdotuksia 

hallinnon kehittämiseksi. Kevään aikana yhdistys haki myös mukaan Artsi-toimintaan, jonka 

tarkoituksena on kehittää yhdistysten toiminnan arviointia. Kehitystyö jatkuu osittain myös 

vuoden 2019 aikana.   

Kympin lasten toiminta on vuosien saatossa kasvanut ja monipuolistunut. Lisäksi 

tiukentuneet vaatimukset rahoituksen hakemiseksi ja toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi on 

asettanut hallitukselle viimeisten vuosien haasteita. Ajankohtaiseksi vuoden 2018 aikana tuli 

päättää palkatun työntekijän palkkaamisesta ja rahoituksen hakemisesta STEA:lta tätä varten. 

Rahoituksen varmistuttua joulukuussa 2018, yhdistyksen hallitus käynnisti rekrytointiprosessin, 

joka päättyi vuoden 2019 alussa. 

Yhteistyö osaston kanssa 

Osasto K10 on toimi vuodesta 2015 saakka Meilahden Kolmiosairaalan tiloissa. Vuonna 2018 

valmistuneeseen uuteen lastensairaalaan siirryttiin vaiheittain. Vanhalla Lastenklinikalla toimineet 

K10 ja K3 eli elinsiirtolasten-osasto yhdistyivät Uudessa 

lastensairaalassa Taika-osastolla. Taika-osaston 

päiväsairaala aukesi 20.9.2018 ja vuodeosasto 

21.9.2018.  

Kympin lapset olivat jo varhaisessa vaiheessa edeltävinä 

vuosina mukana suunnittelemassa osastoa ja tuomassa 

näkökulmia potilaiden ja vanhempien viihtyvyyteen. 

Ennen sairaalan avautumista ja potilaiden siirtymistä 

Meilahden väliaikaisista tiloista osastonhoitaja Nina 

Santala esitteli Kympin lasten hallituksen jäsenille uusia 

tiloja.  

Vanhempainyhdistyksen toiminnan kannalta keskeistä 

on ollut avoin ja toimiva yhteistyö osaston 

henkilökunnan kanssa. Osaston henkilökunnan kanssa 

on toimintavuoden 2018 aikana tavattu 

yhteistyöpalavereissa ja tiistaikahvien merkeissä, johon 

osastonhoitaja osallistuu säännöllisin väliajoin.  

  



Lasten ja nuorten toiminta 

Kuortinkartanossa järjestetään lasten- ja nuortenleirejä syöpää sairastaville tai sairastaneille 
lapsille sekä heidän sisaruksilleen. Vuoden 2018 aikana viikonloppuleirejä järjestettiin kuusi 
kappaletta, ja viiden päivän kesäleirejä kolme kappaletta.  
 
Lasten- ja nuortenleirien lisäksi pidettiin keväällä yksi koulutusviikonloppu isosille. Viikonloppu 
mahdollisti isoskoulutuksen kaikille halukkaille nuorille. Tämän lisäksi viikonlopun aikana 
suunniteltiin kesän 2018 kesäleirien sisältöjä.   
 
Vuoden 2018 tammikuussa järjestettiin myös yksi nuortenleiri vanhoille leiriläisille. Vanhoihin 
leiriläisiin kuuluvat sellaiset henkilöt, jotka ovat ikänsä puolesta jo liian vanhoja osallistumaan 
lasten- ja nuortenleireille.     

 

Leireille osallistuneet leiriläiset ja isoset ovat iältään 7-20-vuotiaita. Suurin osa leiriläisistä oli 
mukana useilla eri leireillä, mutta uusiakin kävijöitä oli 13. Vuoden 2018 aikana leirivuorokausia 
kertyi yhteensä 840.  
 
Leiritoiminnat suunnittelivat ja toteuttivat isoskoulutuksen käyneet yli 15-vuotiaat isoset yhdessä 
leirivetäjä Petri Hälvän kanssa.  
 

  



Tanssikerho 
 
Tanssikerho kokoontui toimintavuoden 2018 aikana keväällä 20 kertaa ja syksyllä 17 kertaa eli 
yhteensä 27 kertaa. Toiminnan tavoitteena oli kehittää lasten perusmotoriikkaa, vahvistaa kehoa 
ja tasapainoa, parantaa koordinaatiota, aktivoida liikkumaan sekä mahdollistaa positiivisien 
kokemuksien saaminen omasta onnistumisesta tanssin ja musiikin keinoin.  
 
Henkisesti tanssitunti saattoi olla vapauttava hetki, jolloin lapsi sai hetkeksi ajatukset pois 
sairaudesta ja siihen liittyvistä oheisasioista. Myös sosiaalinen kanssakäyminen muiden ryhmässä 
olevien lasten kanssa koettiin tärkeäksi. Näiden tekijöiden lisäksi ei pidä myöskään unohtaa 
tanssitunnin mahdollistamaa vanhempien hengähdyshetkeä, jonka aikana vanhemmilla oli 
mahdollisuus kahvitella muiden vanhempien kanssa.  
 
Toimintavuoden 2018 aikana tanssikerhoon osallistui kymmenen lasta, joista tanssikerhoon 
osallistui keskimäärin 5–7 lasta kerrallaan. Tunteja ohjaamassa olivat Elina Lauttamäki ja Anu 
Raita.  
 
Tiistaikahvit 

Yksi yhdistyksen pitkäaikaisimpia tukimuotoja on ollut vertaistukea mahdollistavat 
vanhempainkahvit eli ns. tiistaikahvit. Vanhempainkahvien tavoitteena oli tukea osastohoidossa 
olevien lasten vanhempien ja isovanhempien jaksamista ja tarjota mahdollisuus vertaistuen 
saamiseen vertaisvanhemmilta. Kahvihetket mahdollistivat vanhemmille tilaisuuden hengähtää 
kahvikupposen äärellä ja vaihtaa samalla ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien 



vanhempien sekä yhdistyksen kokemusasiantuntijan kanssa. Samalla perheillä oli mahdollisuus 
esittää toiveita tarvitsemastaan tuesta paikalla olevalle yhdistyksen edustajalle. Kahvituksiin 
osallistui satunnaisesti myös osaston henkilökuntaa.  
   
Syksyllä 2018 osaston muuttaessa Uuteen lastensairaalan yhdessä munuais- ja maksapotilaiden 
kanssa jaetulle Taika-osastolle, saimme myös Munuais- ja maksaliito ry:n vapaaehtoisia mukaan 
järjestämään kahvituksia. Kahvituksia järjestettiin yhteensä 52 kertaa ja vapaaehtoisia kahvittajia 
oli yhteensä 16. Viikoittain kahveille osallistui keskimäärin 8 vanhempaa tai isovanhempaa. 
 
Yhdistyksen yksittäiset tapahtumat 
 
Vuoden 2018 kesäjuhlaa varjosti sateen uhka, joka lopulta tuli rankkasateen ja ukkosen muodossa 
kesken juhlien. Sää verotti juhlijoiden määrää ja tapahtuma jäi tavanomaista pienemmäksi 
osallistujamäärältään. Tapahtumassa oli jälleen paljon talkoolaisia ja taloudellista menestymistä 
suuremmaksi on viime vuosina noussut yhdistysten jäsenten mahdollisuus osallistua matalalla 
kynnyksellä yhdistyksen toimintaan.  
 

 
 
Toinen matalan kynnyksen mahdollisuus toimintaan osallistumisesta on Helsingin Senaatintorilla 
järjestettävä Hyvän tahdon tori Aleksin joulukadun avajaistapahtumassa. Yhdistyksen kannalta 
uusien toimijoiden saaminen mukaan on todella merkittävää. Toiminnassa painotettiin vuonna 
2018 tapahtumia, joihin jäsenten on helppo osallistua ilman sitoutumista. Näitä tapahtumia 
tullaan suosimaan myös jatkossa. 
 



Tapahtumat antavat hyvän tilaisuuden jäsenperheitä tavata vertaisiaan ja samalla kasvattaa 
heidän fyysistä jaksamistaan liikunnan ja ulkoilun avulla. Vuonna 2018 yhdistys järjesti 
perinteiseksi muodostuneet toiminnalliset päivät Vihti Ski:ssä ja Linnanmäellä. Kumpikin 
tapahtuma oli suosittu ja sai hyvää palautetta. Valitettavasti kolmas perinteinen tapahtuma 
lentopäivä ei toteutunut. Yhdistys pyrkii jatkamaan näiden perinteiksi muodostuneiden 
tapahtumien järjestämistä. Lentotapahtuman jatkosuunnitelmat täytyy kuitenkin arvioida 
vuosittain, johtuen mm. Malmin lentokentän tulevaisuudesta.  
 
Yhdistys jakoi jäsenilleen vuoden 2018 aikana lippuja Putous -ohjelman kenraaliharjoituksiin sekä 
Kirjeitä kuolemalle –teatteriesitykseen. Jaetut liput ovat tulleet yhdistykselle lahjoituksena. Edellä 
mainittujen virkistystilaisuuksien lisäksi yhdistys järjesti Infektioriskisille jo toisena vuonna 
peräkkäin mahdollisuuden päästä seuraamaan Riihimäen nuorisoteatterin kenraaliharjoituksia. 
Tällä kertaa ohjelmistossa oli suosittu Risto Räppääjä ja pakastaja Elvi. Edellä mainittujen 
tapahtumien lisäksi yhdistys järjesti infektioriskisille pääsyn PiiPoo –lego rakennustapahtumaan.  

 

Vuoden 2018 aikana yhdistys sai Lastenklinikoiden kummien kautta järjestettyä useita tapahtumia. 
Nämä tapahtumat suunnattiin pääasiassa infektioriskissä oleville lapsille ja heidän perheilleen. 
Kummit järjestivät aitiot Hartwall Areenalta sekä Apassionata-, että Disney on Ice- tapatumiin, 
Elämä lapselle –konserttiin ja jääkiekko otteluun. Lisäksi Infektioriskiperheet pääsivät tutustumaan 
American Car Show:n Lastenklinikan kummien kutsumana.  

 

Yhdistys sai yhdessä muiden syöpälapsiyhdistysten ja -kerhojen kanssa infektioriskisille kutsun 
Turun Nuori Teatterin Peukaloisen Retki-esitykseen, sekä tutustumisen Martinlaakson Alepaan 
ennen sen virallisia avajaisia. Tämän lisäksi yhdistyksen aktiivinen jäsen järjesti infektioriskissä 
oleville lapsille vierailun HopLop -sisäleikkipuistoon. Yhdistyksen jäsenille mahdollistettiin myös 
pääsy DC-yhdistyksen järjestämälle lennolle.  
 



Vuosittainen Helsinki City Run keräsi 10 innokasta yhdistyksen jäsentä juoksemaan puolimaratonin 
mittaisen matkan ympäri kaupunkia. Tänä vuonna maraton juostiin melkeinpä helteisissä 
tunnelmissa, mutta koko iloinen porukka pääsi ehjänä maaliin.    
 
Yksittäiset tapahtumat ovat hyvä mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten ja kerhojen 
kanssa ja sen lisäksi ne tarjoavat mainion mahdollisuuden jäsenille järjestää heitä itseään 
kiinnostavia tapahtumia sekä edesauttaa perheiden jaksamista. Yhdistys kokee tapahtumien 
järjestämisen tärkeäksi osaksi perustehtäväänsä ja auttaa mielellään jatkossakin jäseniään 
tapahtumien järjestämisessä.  
 
Isovanhempien ja lasten leiri Kuortinkartanossa 

 

Isovanhempien ja lastenlasten yhteinen leiri pidettiin Kuortinkartanon kurssi- ja leirikeskuksessa 
Pertunmaalla 25.-29.6.2018. Leirille osallistui 13 isovanhempaa ja 16 lastenlasta. Tyttöjä oli 
mukana 12 ja poikia 4. Lasten ikäjakauma oli 6-12 vuotta. Osallistuneet lapset olivat joko syövän 
sairastaneita tai kantasolusiirron saaneita lapsia ja heidän sisaruksiaan. Kahdella lapsista 
syöpähoidot olivat vielä kesken, muilla hoidot olivat ohi. Yhdestä perheestä oli menehtynyt lapsi ja 
sisarukset olivat mukana leirillä isovanhempien kanssa. Kaikki lapset oli hoidettu Helsingin 
lastenklinikalla, syöpä- ja veritautien osastolla K10.  

 



Leirin ohjelma muodostui pääosin lasten ja isovanhempien yhteisistä ja ohjatuista 
toimintatuokioista, kuten ulko- ja sisäleikeistä ja peleistä, askartelusta sekä laulu- ja 
musiikkihetkistä. Isovanhemmat tekivät myös iltaretken kesäteatteriin, jolloin lapsilla oli omaa 
ohjelmaa kartanossa ohjaajien kanssa.  
 
Isovanhemmille oli kaksi omaa keskusteluryhmää (2 x 2h) sekä pienryhmät viikon aikana. Ryhmissä 
keskusteltiin mm. lapsenlapsen sairaudesta, parantumisesta/kuolemasta sekä näiden 
aiheuttamista tunteista, perheen auttamisesta ja isovanhempien omista voimavaroista sekä 
sisarusten asemasta perheessä, jossa on sairas lapsi. Ryhmissä käytettiin keskustelun lisäksi pieniä 
valokuvaterapeuttisia menetelmiä.  

 

Kuntoutusohjaaja oli suunnitellut leirin ohjelman yhdessä lasten ohjaajan kanssa. Ohjelmaa 
tarkennettiin viikon aikana huomioiden leiriläisten toiveet, tarpeet ja vallitsevat sääolosuhteet. 
Leiri oli onnistunut ja siitä tuli hyvää palautetta niin lasten kuin isovanhempienkin osalta. 
 
Äitien viikonloput ja brunssit  
 
Helmikuussa 2018 yhdistys järjesti 
Kuortinkartanossa perinteisen äitien viikonlopun. 
Viikonlopun sisällön pääasiassa olivat äidit itse sekä 
vertaistuki. Ohjelmassa tutustuttiin kartanon tiloihin 
ja ympäristöön, tavattiin uusia tuttavuuksia, 
osallistuttiin talviolympialaisiin ja kokkisotaan. 
Ohjelmassa oli myös perusteistä keskusteluun 
pohjautuvaa ryhmätoimintaa. Kerätyn palautteen 
mukaan viikonloppu oli pidetty ja äidit saavat niissä 
tarvittavaa vertaistukea ja lepoa.  
Tätä hyväksi todettua äitien viikonloppu -toimintaa 
tullaan jatkamaan tulevinakin vuosina. Yhdistyksen 
toiveena on jatkossa kasvattaa yhteistyötä muiden 
lapsisyöpäpotilas yhdistysten ja kerhojen kanssa 
toiminnan osalta, jolloin äitien viikonloppuun 
osallistuminen olisi mahdollista yhä useammalle 
äidille asuinpaikasta riippumatta.  
 
Äitien brunssit ovat osa yhdistyksen suosittua 
toimintaa ja mainio esimerkki toiminnasta, joka on 
alkanut aktiivisten vanhempien ansiosta ja siirtynyt 
pikkuhiljaa siirtynyt yhdistyksen järjestettäväksi. 
Brunssit ovat matalankynnyksen toimintaa, joihin 
äitien on mahdollista osallistua lapsen hoitojen 
aikana tai päätyttyä.  
 
Kertomusvuonna 2018 äidit kokoontuivat kolme kertaa brunssien merkeissä. Brunssien yhteydessä 
syntyneiden pöytäkeskustelujen perusteella, tapaamiset ovat äideille tärkeitä hetkiä vertaistuen 
parissa. Saadun suullisen palautteen perusteella tapahtumia tullaan järjestämään myös jatkossa.  
 



Perheviikonloput ja lomat Kuortinkartanossa perheille ja infektioriskissä oleville  
 
Kuortinkartanossa perheiden on mahdollisuus 
viettää perheviikonloppuja yhdessä muiden 
potilasperheiden kanssa. Kertomusvuoden aikana 
järjestettiin yhdeksän perheviikonloppua, joista 
kaksi toteutettiin hallituksen 
suunnitteluviikonloppuina.   

 

Kuortinkartanossa perheillä oli vuonna 2018 
mahdollisuus viettää hiihtolomaa 
helmikuussa, kesälomaa heinäkuussa ja syyslomaa 
lokakuussa. Loma-ajat oli porrastettu erikseen niille 
perheille, joilla hoidot ovat vielä kesken ja niille 
perheille, joilla infektioriskiä ei enää ole.  

 

Perheviikonloput koettiin virkistävinä taukoi 
arjesta, edesauttaen näin perheiden jaksamista. 
Vertaistuen jakaminen ja saaminen, ystävät, 
ulkoilu, lepo ja hyvä ruoka saivat palautteissa 
paljon kiitosta.   
 
 

 
Erkintalkoot Kuortinkartanossa 
 
Erkintalkoot toteutettiin taas perinteisesti toukokuussa 
Erkin nimipäivän tienoilla 18.-20.5.2018.  
Isompaa pääteemaa talkoissa ei tänä vuonna ollut, vaan 
siellä keskityttiin tekemään lukuisia pienempiä̈ 
kunnostus-, remontointi- ja puutarhatöitä̈. Talkooväen 
voimin toteutettiin mm. askartelutilan tuolien maalaus, 
lahjoituksena saadun koripallopelin asennus ja 
ilmastoinnin parantaminen sekä ladon 
päätyrakennuksessa että kartanon kellarikerroksessa.  
 
Suljettu Facebook -ryhmä 

 
Vuoden 2009 lopulla alkunsa saaneen Kympin äidit ja 
isät -Facebook-ryhmän hallinnointi siirtyi virallisesti 
Kympin lapsille vuoden 2018 syksyllä, ryhmän 
alkuperäisen perustajan siirrettyä vastuun moderoinnista ja ylläpidosta yhdistyksen hallitukselle. 
Ryhmän alkuperäisenä tarkoituksena oli tarjota alusta vertaistuelle ja keskustelulle ajankohtaisista 
aiheista potilaiden vanhemmille. Ryhmässä oli vuoden lopussa 570 jäsentä ympäri Suomea. 
Vapaamuotoisten keskustelujen ohella ryhmässä tiedotettiin Kympin lasten toiminnasta 
ja tulevista tapahtumista.  
  



Lapsensa menettäneiden toiminta 
 
Lapsensa menettäneiden perheiden tukeminen on yksi yhdistyksen tärkeimmistä, mutta myös 
vaikeimmista tehtävistä. Tukitoiminta auttaa perheitä jaksamaan arjessa sekä käsittelemään surua 
ja menetystä.  
 
Lapsensa syövälle menettäneille perheille tarjottiin vuonna 2018 tukea vertaistukiryhmien ja 
ammattilaisohjauksessa tapahtuvien viikonlopputapaamisten muodossa. Tukitoimintaa 
järjestettiin erikseen vanhemmille ja tämän lisäksi myös koko perheelle.  
 
Lapsensa menettäneiden vertaistukiryhmä kokoontui vuonna 2018, kesälomakuukausia lukuun 
ottamatta, kuukausittain. Ryhmässä tavoitteena oli tarjota vertaistukea ja mahdollistaa yhteisen 
kokemuksen jakamista. Ryhmässä on mahdollisuus puhua omasta surusta ja käsitellä asioita 
yhdessä toisten vastaavan kokemuksen omaavien vanhempien kanssa. Ryhmä on avoin ja siihen 
voi osallistua lapsensa syövälle menettäneet vanhemmat ilman erillistä ilmoittautumista. Vuonna 

2019 vertaistukiryhmässä oli keskimäärin 6-10 osallistujaa tapaamiskertaa kohden. Ryhmän 

ohjaajina toimivat vertaisvanhemmat Tiina ja Ilkka Kallio.  
 
Lapsensa menettäneiden toiminnan yksi tärkeä muoto on ohjatut viikonloput Kuortinkartanossa. 
Vuonna 2018 näitä viikonloppuja järjestettiin kaksi kappaletta. Näiden viikonloppujen aikana 
vanhemmilla oli mahdollista ohjatusti käsitellä ja keskustella suruun ja lapsen kuolemaan liittyviä 
aiheita yhdessä ja pienryhmissä. Perheiden lapsille ja nuorille oli myös omaa ohjattua toimintaa 
missä he pääsivät käsittelemään sisaruksen menettämiseen liittyvää surua lapsille soveltuvin 
luovin ja toiminnallisin tavoin. Ohjaajina toimivat Nenne Amnell sekä vertaisvanhemmat Tiina ja 
Ilkka Kallio. Lasten ja nuorten ryhmiä ohjasivat Kirsi Kuusjärvi ja Petri Hälvä. Lisäksi mukana oli 
pienemmille lapsille lastenhoitaja.  
 

Ohjattujen viikonloppujen lisäksi 
Kuortinkartanossa järjestettiin vuonna 2018 
myös kaksi lapsensa menettäneille perheille 
tarkoitettua kynttiläviikonloppua 
täysihoidolla. Näissä viikonlopuissa ei ollut 
mukana yhdistyksen järjestämiä ohjaajia, 
vaan ne perustuvat puhtaasti perheiden 
väliseen vertaistukeen ja aktiivisten 
vanhempien toimesta järjestettyihin 
pienryhmäkeskusteluihin.  
 
Kohdennetun toiminnan lisäksi kaikki muu 
yhdistyksen toiminta (mm. 
tapahtumat, Kuortinkartanon leirit ja 
viikonloput) oli avointa myös lapsensa 
menettäneille perheille.  
 
 

Sekä lapsensa menettäneiden viikonloppuohjelma, että vertaistyhmätoiminta sai vuoden aikana 
hyvää palautetta. Toimintaa tullaan jatkamaan ja kehittämään yhdistyksessä tulevina vuosina.  



Muu toiminta 
 
Kesällä järjestettiin kaksi vertaisiltaa (äideille ja 
isille omansa) grillauksen ja yhdessäolon 
merkeissä yhdistyksen lomamaja Vileniuksessa. 
Osallistujia illoissa oli yhteensä 15. Tammikuussa 
2018 järjestettiin lisäksi lapsensa menettäneille 
äideille brunssitapaaminen. Tapaamisessa oli 10 
äitiä.  

 

Lasten syövän päivänä 15.2.2018 Kympin lapset 
osallistuivat Sylva ry:n järjestämään 
tuolitapahtumaan Kampin Narinkkatorilla, jossa 
edellisvuonna syöpään menehtyneillä lapsilla oli 
oma muistotuolinsa ja myös aiempina vuosina 
menehtyneille lapsille oli mahdollista viedä oma 
muistokynttilä.  
 
Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa 
 
Vuonna 2018 jatkettiin yhteistyötä muiden potilasjärjestöjen, erityisesti lapsisyöpäjärjestöjen 
kanssa. Kympin lasten ja SYLVA ry:n yhteisiä tapahtumia vuonna 2018 olivat kansainvälisen 
lastensyövänpäivän tuolitapahtuma Helsingin Narinkkatorilla, SYLVANn kevätpäivillä Helsingissä 
toteutettu lastenhoito, yhteiset pikkujoulut joulukuussa sekä SYLVA:n järjestöpäivät, joihin Kympin 
lapsista osallistui puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja.  
 
Lasten syöpä- ja veritautien ja elinsiirtopotilaiden hoidon siirtyminen yhteiseen Taika-osastoon 
Helsingin uudessa lastensairaalassa tiivisti Kympin lasten ja Munuais- ja maksaliiton yhteistyötä. 
Yhdistysten edustajat tapasivat vuoden aikana muutaman kerran ideoimaan yhteistä toimintaa, 
josta konkreettisena aloituksena on yhdessä toteutuvat vanhempien tiistaikahvitukset osastolla.  
 
Yhteistyöryhmä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä asialla eli YTRY on 
lapsipotilasjärjestöjen verkosto, jossa Kympin lapset on mukana. YTRYn tavoite on parantaa 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja heidän perheidensä asemaa yhteiskunnassa, 
erityisesti palveluiden saajina ja käyttäjinä. Vuoden 2018 aikana yhdistyksen edustajat eivät ole 
osallistuneet YTRYn tapaamisiin. 
 
Yhdistys on jäsenenä Suomen NOBAB-yhdistyksessä, jonka tehtävänä on edistää lasten oikeuksien 
toteutumista sairaalahoidon aikana. 
 
Asunnot 
 
Vuonna 2018 yhdistyksen asunnoissa toteutui lähes tuhat yöpymistä. Uuden lastensairaalan 
myötä vanhempien majoitustarve väheni merkittävästi.  Tästä huolimattaperheillä on edelleen 
tarvetta  majoittumiseen kodinomaisessa ympäristössä, jonka yhdistyksen asunnot voivat tarjota.   
 



Yhdistys omistaa yhteensä 14 kerrostaloasuntoa. Kaikki asunnot sijaitsevat Helsingin 
kantakaupungissa, Haagan, Koskelan, Meilahden ja Töölön kaupunginosissa. Osa asunnoista on 
muualta Suomesta Helsingin Uuden lastensairaalan Taika-osastolle tulevien lasten vanhempien ja 
perheiden yöpymiskäytössä, osa on vuokra-asuntona.  
 
Asunnot vuokrataan ensisijaisesti Taika-osaston tai muulle sairaalan henkilökunnalle. Jos 
henkilökunnalla ei ole asunnon tarvetta, voidaan yhdistyksen asunto vuokrata myös 
ulkopuolisille.  Vuonna 2018 asunnoista kuusi oli vuokrattu hoitohenkilökunnalle ja kolme 
ulkopuolisille vuokralaisille.  

 

Vanhempien yöpymiskäytössä oli vuonna 2018 lähellä Uutta 
lastensairaalaa, Messeniuksenkadulla sijaitsevat: Asuntola-Messinen, Perhe Messinen ja Pikku 
Messinen sekä hiukan kauempana, Töölöntorin laidalla sijaitseva Susanna-koti.   
 
Kuortinkartano  
 
Kuortinkartanossa toimiva henkilökunta: 
Tuula Kurppa                         vastaava hoitaja  
Eila Pasanen                           keittäjä, vastaavan hoitajan sijainen  
Anna Tillanen                         keittäjä/siistijä  
Maija Kiviniemi-Petjakko     keittäjä/siistijä  
Ari Ruohoranta                      talonmies  
Esa Pasanen                           talonmiehen sijainen  
 

 

Kuortinkartanon tilat mahdollistavat suuren osan yhdistyksen toiminnan toteuttamisesta. Edellä jo 
esitellyn toiminnan lisäksi kartanossa järjestettiin vuonna 2018 seitsemän leirikoulua, perhejuhlia, 
kokouksia, kursseja ja tilausruokailuja. Kartanon tilat ja palvelut on todettu hyväksi palveluksi ja 
jouluviikolla useat paikalliset yritykset tarjosivat henkilökunnalleen kartanon herkullisen 
joulupöydän.  
 

Tiedotus  

Kympin lapset tiedottivat aktiivisesti 
yhdistyksen ajankohtaisista asioista verkkosivuillaan ja 
sosiaalisessa mediassa sekä Kympin lapset -lehdessä.  
Yhdistyksen verkkosivusto www.kympinlapset.fi on 
yhdistyksen päätiedotuskanava, jossa jaettiin vuonna 2018 
informaatiota tapahtumista, leireistä ja ajankohtaisista 
asioista.  
 
Kympin lapsilla on Facebook-sivu 
https://www.facebook.com/kympinlapset, johon linkitettiin 
kertomusvuonna nettisivujen uutisia tai ajankohtaisia 
tapahtumia. Tämän lisäksi yhdistyksen julkaisemia päivityksiä 
ja tapahtumia jaettiin myös vanhempien Kympin äidit ja isät 
– vertaistukiryhmän Facebook -sivulla.  



Kympin lapset ottivat toimintavuoden aikana käyttöön myös Instagram-tilin 
https://www.instagram.com/kympinlapset, missä jaetaan kuvia tapahtumista ja lomista.  
 
Lehden tarkoituksena on tiedottaa jäsenistölle yhdistyksen menneistä ja tulevista tapahtumista. 
Lisäksi niissä on pyritty jakamaan tietoa asiantuntijoiden kirjoittamien artikkelien avulla sekä 
antamaan vertaistukea vanhempien kirjoittamissa ”Meidän perheen tarina” – osioissa.   
Kympin lapset lehti ilmestyi kertomusvuonna kolme kertaa; huhtikuussa, syyskuussa ja 
joulukuussa. Lehden päätoimittajina toimi Hanna-Mari Bennick ja editoinnista vastasi Merja Salo.   
Vuonna 2018 lehden graafinen suunnittelu ja paino siirrettiin Scanetto Oy:lle, jossa lehden 
tuotantoa rahoitetaan ilmoitusmyynnillä.  


