
PÖYTÄKIRJA 
 

Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous 

 

Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 

Paikka: Tampere-talo, Tampere 
 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi 

Kaija Vasala. 

 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi. Päätösvaltaisuudesta ei ole säännöissä mainintaa. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Minn ja Eeva Rahko. 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT 

 

6. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 

Hallituksesta erovuoroisista jatkavat Pirkko Kellokumpu-Lehtinen, Mikko Tenhunen, 

Kristiina Tyynelä-Korhonen, Jaana Kaleva-Kerolan tilalle hallitukseen valittiin  

varajäseneksi Laura Aroviita. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Heikki Joensuu sekä 

Kaija Vasala sekä toisena varahenkilönä Eeva Rahko 

 

7. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu - Lehtinen ja 

varapuheenjohtajaksi Heikki Minn. 

 

8. Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valinta 

Tilintarkastajana jatkaa Mikko Haavisto, KHT (tilintarkastus- ja konsultointitoimisto 

KPMG) sekä toiminnantarkastajaksi valittiin Liisa Pylkkänen (yhdistyksen jäsen). 

Varatilintarkastajana jatkaa Minna Tyrväinen, KHT (tilintarkastus- ja 

konsultointitoimisto KPMG). Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Paula Lindholm 

(yhdistyksen jäsen). 

 

9. Selvitys yhdistyksen taloudesta.  Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen. 

Rahastonhoitaja Mikko Tenhunen esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen, joka on 

edelleenkin vakaalla pohjalla.  

Jäsenmaksu päätettiin pitää 25 eurossa ja kannatusjäsenmaksu 250 eurossa. 

 

10. Hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja siihen perustuva 

talousarvio 

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Toimintasuunnitelma 

hyväksyttiin muutoksitta (Liite1). 



Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tulo- ja menoarvion vuodelle 2015 

(Liite2). Talousarvio hyväksyttiin. 

 

MUUT ASIAT 

 

11. Muut hallituksen esille tuomat asiat tai jäsenaloitteet 

Koulutuskalenteri kotisivuille, johon mahdollisimman aikaisin ilmoitus tulevista koulutuksista, jota 

vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Kotisivuille jatkossa ydinasiat hallituksen kokouksista.  

12. Ilmoitusasiat 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.02 

 

 

Tampereella 28.8.2015 

 

 

 

Kaija Vasala     Pirkko Kellokumpu-Lehtinen 

sihteeri     puheenjohtaja 

 

 

Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

 

 

 

 

Heikki Minn     Eeva Rahko 

 

 

 

 

 

     



LIITE 1. 

 

 

Suomen Onkologiayhdistys r.y. 

Finsk Förening för Onkologi 

 

Toimintasuunnitelma 2016 

 

Yleistä 

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää syöpään liittyvää tutkimusta ja koulutusta 

sekä kehittää syövän hoitoa. Yhdistys toimii syöpätautien ja sädehoidon alalla työskentelevien 

henkilöiden tieteellisenä yhdistyksenä. Yhdistys ottaa kantaa syöpätautien hoitoa lähellä oleviin 

asioihin ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille yhteistyötahoille. Yhdistys osallistuu 

nimikkeistön ja hoito-ohjelmien kehittämiseen. Yhdistys edistää osaltaan onkologisten hoitojen 

laadukkuutta Suomessa. Alkamassa on yhdistyksen 23. toimintavuosi. 

 

Tutkimus 

Yhdistys edistää onkologian alan tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa. Se toimii koordinaatio- ja 

keskustelukanavana tutkimusryhmien suunnitellessa tieteellistä toimintaansa ja koulutusta. Yhdistys 

pyrkii koordinoimaan kokouksia ja tiedottamaan niistä jäsenilleen mahdollisimman suuren 

osallistuvuuden ja kattavuuden saavuttamiseksi. Onkologiayhdistys välittää ja jakaa apurahoja 

tieteelliseen tutkimukseen. 

 

Yhdistyksen piirissä toimii aktiivisesti aivokasvainryhmä, GI-syöpäryhmä, keuhkosyöpäryhmä, 

lymfoomaryhmä, melanoomaryhmä, sädehoitoryhmä ja urologisten syöpien ryhmä. Pienryhmät 

suunnittelevat ja toteuttavat kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia sekä osallistuvat useisiin 

kansainvälisiin tutkimuksiin. Pienryhmät järjestävät myös valtakunnallisesti suunnattuja 

koulutustilaisuuksia. Yhdistys tarjoaa apua pienryhmille talousasioiden hoidossa. Toimintavuonna 

pienryhmien näkyvyyttä pyritään parantamaan uudistuvien kotisivujen välityksellä. Kotisivuille 

pyritään keräämään muun muassa tieto pienryhmissä menossa olevista tieteellisistä tutkimuksista ja 

hoitosuosituksista. 

 



Kansainvälinen yhteistyö 

Yhdistys edistää jäsenistönsä kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistyksen UEMS:n sädehoitosektorin 

edustajaksi valittiin Heikki Minn ja varahenkilöksi Heli Virsunen. ESTRO:n yhdyshenkilönä toimii 

vuosina 2015 alkaen Heikki Minn ja varajäsenenä Juhani Collan. ESMO:n edustajana toimikaudella 

2015 alkaen toimii Heikki Joensuu. Yhdistyksen edustajana ESMO Young Medical Oncologist-

yhteistyöelimessä jatkaa Jussi Koivunen. Medical Oncology Section edustaja Pirkko Kellokumpu-

Lehtinen ja varajäsen Sirpa Leppä. 

 

Kansallinen toiminta 

Säteilylainsäädäntöä ollaan uudistamassa Suomessa Mikko on Tenhunen on valittu säteilylain 

uudistamista valmistelevan ohjausryhmän alatyöryhmään toimintakaudeksi 15.1.2015 – 30.6.2017. 

Yhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivisesti osallisena saada aikaiseksi Kansallisen Syöpäkeskus. 

 

Koulutus 

Yhdistys koordinoi, suunnittelee ja toteuttaa syöpätauteihin liittyvää koulutusta. Yhdistys järjestää 

yhdessä jäsentensä kanssa koulutustilaisuuksia eri puolella maata. Korkean laadun säilyttämiseksi 

järjestetään vuosittain vain muutamia koulutustilaisuuksia. Vakiintuneina koulutuspäivinä 

järjestetään tulevana vuonna erikoistuville lääkäreille ja sairaalafyysikoille suunnattu koulutus, 

sädehoitopäivät ja valtakunnalliset onkologiapäivät. Muita valtakunnallisia koulutuspäiviä voidaan 

anoa onkologiayhdistyksen koulutuksiksi anomuksella, joka tulee toimittaa yhdistyksen 

hallitukselle noin 6 kk ennen suunniteltua tapahtumaa.  

Tulevana toimintavuonna yhdistys pyrkii kehittämään toimintatapojaan puolueettoman 

tutkimustiedon välittäjänä kehittämällä vuonna 2011 käynnistettyä valtakunnallista videomeeting-

toimintaa. 2016 vuonna on tarkoitus kehittää toimintaa jäsenten ehdotusten ja uusien ideoitten 

pohjalta. ASCO - kuulumiset vuosittain onkologiapäivien yhteydessä. Yhdistyksen kotisivujen 

sisällön uusiminen jatkuu muun muassa kokoamalla sivuilta helposti saatavaksi yhdistyksen 

pienryhmien laatimia ja eri sairaanhoitopiireissä laadittuja hoitosuosituksia. Kehityskohteena ovat 

edelleen jäsenkunnan tietoisuuteen annettavat kannanotot ja laajemmalle levitettävät tiedotteet. 

Kotisivujen uudistamiseen ollaan kilpailuttamassa ammattifirmaa sivujen toteutuksen ja 

ulkomuodon osalta. 

Yhdistys pyrkii tukemaan taloudellisesti yhden tai useamman yhdistyksen jäsenen esityksestä 

syövän hoitojen tai syöpädiagnostiikan arviointia tutkimuksellisin tai koulutuksellisin keinoin. 

Erikoistuvien lääkäreiden ja fyysikoiden koulutuspäivät järjestetään 29. – 30.1.2016 Turussa. 

Sädehoitopäivät järjestetään 7. - 8.4 2016 Lappeenrannassa ja Valtakunnalliset Onkologiapäivät 



Helsingissä 26.–27.8.2016. 

 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä mukaan lukien varsinaiset ja kannatusjäsenet on 231. Varsinaisten jäsenten 

osalta (erikois- ja erikoistuvat lääkärit, sädehoidon fyysikot) jäsenistö kattaa hyvin suomalaiset 

onkologian asiantuntijat ja koulutettavat. Jäsenmaksu vuodelle 2016 on 25€ ja kannatusjäsenmaksu 

250€. Jäsenetuna tilataan Acta Oncologica-lehti. Pääasiallisesti tiedotuksesta huolehditaan 

sähköpostin ja omien www-kotisivujen kautta.  

Kotisivujen kehittäminen jatkuu. tarkoituksena saada kotisivut vuoden 2016 aikana toimiviksi. 

 

Kokoukset 

Sääntöjen mukaan yhdistyksellä on vähintään kaksi kokousta vuodessa, kevätkokous helmi-

toukokuussa ja syyskokous elo-marraskuussa. Kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse jäsenkirjeellä, 

yhdistyksen www-sivuilla tai julkaisemalla kutsu Suomen Lääkärilehdessä. 

 

Hallinto 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Toimikaudella 2015 hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat 

Pirkko Kellokumpu-Lehtinen (puheenjohtaja), Heikki Minn (varapuheenjohtaja), Mikko Tenhunen 

(rahastonhoitaja), Heikki Joensuu, Kristiina Tyynelä-Korhonen ja Kaija Vasala (sihteeri), sekä 

varajäseninä Jaana Kaleva-Kerola ja Eeva Rahko.  

 

 

 

 



Liite 2. 
Suomen Onkologiayhdistys ry. 

 

TALOUSARVIO v. 2016 Hallituksen esitys 17.8.2015 

 

Tulot: Jäsenmaksut      4 000 € 

 Erikoistuvien lääkäreiden ja fyysikoiden 

koulutustapahtuma  16 000 € 

 Onkologiapäivät  60 000 € 

 Sädehoitopäivät  17 000 € 

 Korkotuotot        3 000 € 

 ____________________________________________ 

    100 000 € 

 

Menot: Acta Oncologica  13 000 € 

 SOY:n apurahat  30 000 € 

 SäRy:n apurahat        5 000 € 

 Mustakallio-palkinto        2 000 € 

 Kotisivujen kehittäminen               8 000  € 

 Arviointitoiminta                   5 100 € 

 Tilitoimisto         3 000 € 

 Tilintarkastus         2 000 € 

 Sihteerin, rahastonhoitajan ja laskujenkäsittelijän 

palkkiot         2 400 € 

Videoreferoinnit x2 (Asco / SanA)    8 000 € 

Sähköinen laskutus- ja kirjanpitojärj.    3 000 € 

 Kokousjärjestäjän palkkakulut  13 000 €  

 Kokouskulut       5 500 € 

 _______________________________________________ 

    100 000 €  

 



 


