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Puheenjohtajan terveiset 
 

40 vuotta sitten yhdistyksemme syntyi vastauksena lasten ja perheiden kipuun, pahoinvointiin ja 

ahdistukseen. Vanhempainyhdistyksen tavoitteena tuolloin oli luoda paremmat edellytykset lasten hoidolle 

syöpäosastolla ja vastata Mirja Pyykön toimittaman dokumentin hätähuutoon. Monet 

vanhempainyhdistyksen toiminnan alkuaikojen tehtävistä ovat nyt siirtyneet sairaalan ja yhteiskunnan 

hoidettaviksi ja yhdistys on voinut keskittyä laadukkaan vertaistuen antamiseen.   

Millaiset ovat nyt yhdistyksen 40 vuotta täyttäneet kasvot? Millaisena toimintamme näyttäytyy uusille ja 

vanhoille potilasjäsenperheillemme, yhteistyökumppaneillemme tai toimintaamme rahoittaville tahoille? 

Millainen yhdistys Kympin Lapset on seuraavalla vuosikymmenellä ja millaiseksi toimintaa tulisi kehittää, jotta 

kaikki lapsen syövän kokevat perheet saavat laadukasta vertaistukea? Näin vuoden kääntyessä kohti 

loppuaan sitä aina tulee tarkastelleeksi kulunutta vuotta, sen onnistumisia ja haasteita.  

Yhdistyksen näkökulmasta kulunut vuosi on ollut onnistumisten vuosi; toimintaa on COVID-19-pandemian 

jälkimainingeissa saatu käynnistettyä uudelleen ja perheet ovat löytäneet takaisin tapahtumiimme. Tiistain 

vertaiskahvit käynnistyivät pitkän tauon jälkeen, sairaalanuorisotyö vakiinnutti paikkaansa sekä sai 

merkittävää valtakunnallista huomiota, kesäjuhlaa vietettiin heinäkuussa ennätysyleisön kanssa ja AV1-

robotit löysivät luokkahuoneisiin.  

Erityisesti Helsingissä tapahtuvaa toimintaa on kehitetty asiakaspalautteen perusteella ja vertaistuen 

mahdollisuuksia on lisätty. Pääsääntöisesti kaikesta toiminnastamme kerätty palaute on ollut hyvin 

positiivista ja perheiden saama tuki on koettu merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Tästä kaikesta on helppo 

raportoida STEAlle, joka toimintaamme suurelta osin rahoittaa. Yhtään liioittelematta: olemme onnistuneet!  

Tulevaan vuoteen ei voi tähytä pelkästään vanhaan hyvään nojaten. On uskallettava uudistua ja tarkastella 

toimintaamme edelleen kriittisesti ja kuunnellen saatuja kehitysehdotuksia. Koronan vuoksi infektioriskissä 

olevien perheiden osalta tapahtumia ei ole vielä voitu käynnistää, ja nousevat hinnat ovat jo nyt asettaneet 

paineita erityisesti Kuortinkartanossa tapahtuvaa toimintaa kohtaan. Yhdistyksen hallituksessa sydämen 

asiana on turvata kartanon henki ja toimintaedellytysten jatkuminen myös muutoksen ja haasteiden keskellä. 

Tasapainoiltavaa kuitenkin riittää perinteiden, perheiden toiveiden ja tarpeiden, kiristyvän talouden, 

rahoittajan vaatimusten ja ympärillä muuttuvan maailman paineessa.  

Vuoden lopussa avautui Helsingin Musiikkitalossa juhlavuoden päättävä Taikalapset-valokuvanäyttely, jonka 

viestinä on toivo ja lohtu. 2022 valtaosa syövän saaneista lapsista paranee, toisin kuin 40 vuotta sitten. 

Satumaailmassa otetuissa valokuvissa kymmenen lasta tai nuorta antaa kasvonsa sairaudelle, joka koskettaa 

ja muuttaa ihmistä monella tapaa. Kulunut vuosi ja kuluneet 40 vuotta ovat muuttaneet myös yhdistystä. 

Toivonkin uuden vuoden ja vuosikymmenen näyttäytyvän meille kaikille lohduttavana, rohkaisevana ja 

sadunhohtoisena. Meillä on syvälle yhteiseen muistiin kaiverretut arvot, joista pitää kiinni.  

Meillä on paljon hyvää ja toimivaa, josta ammentaa voimaa haasteiden keskellä. Meillä on uusia näköaloja ja 

mahdollisuuksia, joihin kurkottaa selvitäksemme kovenevassa kilpailussa seuraavillekin vuosikymmenille. 

 

Janina Mäntymaa, 

Kympin Lasten puheenjohtaja  
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Yhdistys 

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

Keskussairaalassa hoidossa olevien lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat. Yhdistyksessä on nyt hieman alle 1500 

jäsentä, joista noin puolet on omakohtaisesti kokenut lapsensa syöpäsairauden. Jäseniä on kaikkialta 

Suomesta. Vuodesta 2008 alkaen yhdistys on käyttänyt lyhyempää nimeä Kympin Lapset.  

Toiminnan tarkoitus  

Yhdistyksen päämääränä on tukea Uuden lastensairaalan Taika vuodeosastolla hoidettavia sekä hoidossa 

olleita lapsisyöpäpotilaita ja heidän perheitään. Toiminnan tavoitteet on jaettu kolmeen eri osioon. Nämä 

ovat sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistyminen ja/tai ylläpitäminen.  

Yhdistyksen toiminnan rakenne perustuu vertaistoiminnalle ja toimintamuodoissa korostuu perhekeskeisyys. 

Jäsenille tarjotaan toimintaa, jossa on mahdollista jakaa vertaiskokemuksia, saada tukea ja tietoa lasten 

syöpäsairauksista ja apua arjen ongelmien ratkaisuun. Vertaistoiminnan ja informaation jakamisen lisäksi 

toiminnassa tarjotaan mahdollisuutta osallistua virkistystoimintaan.  

Hallitus 

Kympin Lasten hallitus koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä seitsemästä muusta hallituksen 

jäsenestä. Jokaisen hallituksen jäsenen toimintakausi on kolmivuotinen, ellei erikseen ole muuta sovittu.  

Vuoden 2022 aikana yhdistyksen puheenjohtajana toimi Janina Mäntymaa (2022–2025). 

Varapuheenjohtajana toimi Ilkka Kallio (2022–2025), rahastonhoitajana Mikael Leskinen (2020–2023) ja 

sihteerinä Monika Metsälinna (2022–2025). Jäseninä jatkoivat Miia Pamilo (2020–2023), Julia Kivinen (2020–

2023), Riikka Martikainen (2021-2024), Katja Isotalo (2021–2024) ja Hanna-Mari Bennick (2021–2024).  

Työntekijät ja vapaaehtoiset 

Kympin Lasten toimintaa hallinnoi yhdistyksen hallitus. Hallituksen lisäksi toiminnan operatiivista 

toteuttamista ja kehittämistä organisoi ja johtaa toiminnanjohtaja Anu Tikka. Yhdistyksen sihteerinä toimi 

Satu Lehtinen ja Kuortinkartanon vastaavana Jaana Vekkeli.  

Kympin Lasten toiminnassa oli vuoden 2022 aikana mukana 85 henkilöä. Vapaaehtoiset toimivat toiminnan 

suunnittelun ja organisoinnin parissa, toiminnan ohjaamisessa, budjetoinnin alustavissa työskentelyissä ja 

budjetin rakentamisessa, talkoissa, vastuuhenkilöinä toiminnassa, sosiaalisen ja perinteisen median 

viestintätehtävissä sekä viestintästrategian ja varainhankinnan suunnittelussa. 

Toiminnan rahoitus  

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäsenmaksutuotoilla, STEA:n avustuksella ja Helsingin Lastenklinikan osasto 

10:n lapsipotilaiden tuki ry:n toiminta-avustuksella. Osallistuimme myös Digitaalinen Sairaalanuorisotyö -

hankkeeseen, jonka pääasiallisena hakijana on Humanistinen ammattikorkeakoulu ja rahoittajana Etelä-

Suomen Aluehallintovirasto. Yhdistys otti vastaan myös lahjoituksia yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. 

Tarkemmat toiminnan rahoittamiseen liittyvät yksityiskohdat löytyvät kertomusvuoden 2022 

tilinpäätöksestä. 
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Toiminnan esittely  
 

Yhdistyksen toiminta on jaettu viiteen eri perusosioon. Nämä ovat: 

• Lasten ja nuorten toiminta 

• Perhe- ja vertaistoiminta 

• Lapsensa menettäneiden toiminta 

• Etätoiminta ja  

• Muu toiminta 

Perhe- ja vertaistoiminnan osa-alue on jaettu kahteen osaan, jotka ovat Perhe- ja vertaistoiminnan 

säännöllinen toiminta ja Perhe- ja vertaistoiminnan virkistystoiminta.  Lasten ja nuorten toiminnan, Perhe- ja 

vertaistoiminnan ja Lapsensa menettäneiden toiminnan osalta tavoitteenamme on tukea ja mahdollistaa 

lapsisyöpäpotilaiden ja heidän perheidensä psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Etätoiminta on 

eriytetty omaksi toiminta-alueeksi, joskin sen alainen toiminta on olennainen osa muita edellä mainittuja 

toiminnan osa-alueita.  Muu toiminta sisältää STEA-rahoituksen ulkopuolista toimintaa ja toiminnan 

kehittämiseen liittyvää toimintaa. 

Kehitimme ja laajensimme vuoden 2022 aikana yhdistyksen toiminnan palautteiden keräämistä. Keräsimme 

sähköistä palautetta kaikesta Kuortinkartanossa järjestettävästä yhdistystoiminnasta, lukuun ottamatta 

talkootoimintaa. Palautteita kerättiin toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tuloksellisuuden raportointia 

varten.  

Vuosikertomusta luettaessa on hyvä huomioida, että yhdistys anoi STEAlta rahoitusta 242 000 € ja sai 

rahoitusta 140 000 €, joka on määrällisesti n. 39,3 % anottua rahoitusta pienempi. (Tarkemmat taloustiedot 

esitellään Tilinpäätöksessä 2022.) 
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Lasten ja nuorten toiminta 
 

Lasten ja nuorten toiminnassa oli tavoitteena järjestää kuusi lasten 

ja nuorten viikonloppuleiriä, kaksi nuorten viikonloppuleiriä, yksi 

syövän sairastaneiden lasten viikonloppuleiri sekä kaksi kappaletta 

viiden vuorokauden kesäleirejä. Kuortinkartanossa järjestettävien 

viikonloppujen ja leirien lisäksi suunnitelmissa oli järjestää myös 

pienryhmätoimintaa, tanssikerhotoimintaa ja kolme retkipäivää.  

Suunnitelmista poiketen järjestimme vuoden 2022 aikana neljä 

lasten ja nuorten viikonloppua, yhden nuorten viikonlopun, kaksi 

lasten ja nuorten leiriä ja tanssikerhotoimintaa.   

Lasten ja nuorten toimintaan osallistui vuoden aikana 142 lasta ja 

nuorta, joka on n. 23,9 % tavoiteosallistujamäärästämme. 

 

Lasten ja nuorten toiminnan palautteet 

Lasten ja nuorten toiminnassa palautteet kerättiin digitaalisen kyselylomakkeen kautta. Kyselylomakkeita oli 

kaksi ja niissä oli huomioitu vastaajien kognitiivinen taso. 

Nuorten palautteet: 

- 83,8 % osallistujista koki leiritoiminnan ja 85,8 % viikonlopputoiminnan lisänneen heidän sosiaalista 

hyvinvointiaan. 

- 88,6 % osallistujista koki viikonlopputoiminnan ja 88,9 % koki leiritoiminnan vahvistaneen heidän 

voimavarojaan ja lisänneen mielen hyvinvointia.  

- 100 % nuorista koki leiritoiminnan ja 85,9 % viikonlopputoiminnan lisänneen heidän fyysistä 

toimintakykyään. 

Lasten palautteet: 

- 68 % osallistujista sai leiritoiminnan ja 76,1 % viikonlopputoiminnan kautta uusia kavereita, kun taas 

80 % koki saaneensa leiritoiminnan ja 76,1 % viikonlopputoiminnan kautta hyvää seuraa.  

- 72 % lapsista koki leiritoiminnan ja 78,3 % viikonlopputoimintaan osallistumisen lisänneen heidän 

hyvää mieltään.  

- 80 % vastanneista oli jollain tavoin osallistunut fyysisiin aktiviteetteihin leiritoiminnassa ja 82,6 % 

viikonlopputoiminnassa. 
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Perhe- ja vertaistoiminta 
 

Perhe- ja vertaistoiminnan säännöllisessä toiminnassa 

tavoitteenamme oli järjestää kahdeksan perheviikonloppua (joista 

kaksi hallitusviikonloppua), viisi perhelomaa, yksi isovanhempien ja 

lastenlasten leiri ja yksi valokuvaterapeuttinen vertaisryhmä. Taika 

vuodeosastolla tavoitteena oli järjestää vertaiskahvituksia 

viikoittain ja ylläpitää vanhempien vertaisryhmää Facebookissa. 

Perhe- ja vertaistoiminnan virkistystoiminnan osa-alueella 

suunnitelmissa oli järjestää äitien ja isien tapahtumia yksittäisinä 

teemapäivinä (2kpl) ja virkistyspäiviä (Linnanmäkipäivät yms.). 

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi tavoitteenamme oli järjestää 

osastolla erilaisia teemapäiviä. 

 

Perhe- ja vertaistoiminnan säännöllisessä toiminnassa järjestettiin seitsemän perheviikonloppua (joista kaksi 

oli hallituksen viikonloppuja), kuusi lomajaksoa, kaksi talkooviikonloppua, yksi isovanhempien ja lastenlasten 

leiri, 20 vertaiskahvitusta sairaalalla, kuusi hyvinvointiteemaista vertaistukeen perustuvaa ryhmätapaamista 

vanhemmille, kolme harvinaislaatuista sairautta sairastavan lasten vanhempien vertaisryhmätapaamista ja 

yhden isovanhempien vertaisryhmätapaamisen. Lisäksi ylläpidimme vanhempien vertaisryhmää 

Facebookissa. 

Perhe- ja vertaistoiminnan virkistystoiminnassa järjestettiin yksi Mindfulness-valokuvauskurssi ja kahdeksan 
teemapäivää tai retkeä. Kympin Lapset kannusti sekä lapsia että vanhempia liikkumaan oman jaksamisensa 
mukaan perinteisessä yhteisosallistumisessa Helsinki City Run-juoksuun. 

Lisäksi toteutettiin Taikalapset-projekti, jossa valokuvataiteilija Kati Saari ikuisti kymmenen syövän 
sairastanutta lasten ja nuorta sadunomaisiin valokuviin. Lapset, nuoret ja heidän perheensä osallistuivat 
projektiin kertomalla myös tarinansa. Valokuvat, tarinat ja uniikit fantasia-asut olivat esillä Musiikkitalossa 
13.12.2022–3.1.2023.    

Perhe- ja vertaistoimintaan osallistui kokonaisuudessaan 1526 henkilöä, joka on n. 80 % 

tavoiteosallistujamäärästämme.  

Perhe- ja vertaistoiminnan palautteet 

Perhe- ja vertaistoiminnan palautteet kerättiin digitaalisen kyselylomakkeen kautta. Palautetta kerättiin 

kaikesta Kuortinkartanossa järjestetystä toiminnasta, lukuun ottamatta talkootoimintaa.   

- 97,5 % vastanneista koki loma- ja viikonlopputoimintaan osallistumisen lisänneen heidän sosiaalista 

hyvinvointiaan. 

- 100 % isovanhempien ja lastenlasten leiriin osallistuneista, koki toiminnan lisänneen heidän 

sosiaalista hyvinvointiaan.  

- 92,7 % koki loma ja viikonlopputoiminnan lisänneen heidän mielensä hyvinvointia. 

- 100 % isovanhempien ja lastenlasten leirille osallistuneista koki toiminnan lisänneen heidän mielensä 

hyvinvointia.  

- 70,7 % osallistuneista koki loma- ja viikonlopputoiminnan lisänneen heidän fyysistä toimintakykyään. 
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Lapsensa menettäneiden toiminta 
 

Lapsensa menettäneiden toiminnassa suunnitelmamme oli 

järjestää kuukausittainen sururyhmä ja kaksi Kynttiläviikonloppua 

sekä kaksi ohjattua viikonloppua.  

Lapsensa menettäneiden toiminnassa järjestettiin kaksi 

Kynttiläviikonloppua, yksi ohjattu vertaisviikonloppu, ja 

säännöllisesti verkossa toimiva sururyhmä. 

Lapsensa menettäneiden toiminta tavoitti 112 henkilöä, joka on 

n.75,2 % tavoiteosallistujamäärästämme. 

 

 

Lapsensa menettäneiden toiminnan palautteet 

Lapsensa menettäneiden toiminnan palautteet kerättiin digitaalisen kyselylomakkeen kautta. Palautetta 

kerättiin kaikesta Kuortinkartanossa järjestetystä toiminnasta. 

- 84,2 % Kynttiläviikonloppuihin osallistuneista koki toiminnan lisänneen heidän sosiaalista 

hyvinvointiaan. 

- 100 % ohjattuun viikonloppuun osallistuneista koki toiminnan lisänneen heidän sosiaalista 

hyvinvointiaan. 

- 100 % Kynttiläviikonloppuihin osallistuneista ja 100 % ohjattuun viikonlopputoimintaan 

osallistuneista koki toiminnan lisänneen heidän sosiaalista hyvinvointiaan. 

- 73,6 % Kynttiläviikonloppuihin osallistuneista ja 100 % ohjattuun toimintaan osallistuneista koki 

toiminnan lisänneen heidän fyysistä toimintakykyään. 

 

Etätoiminta  
 

Etätoiminta eriytettiin omaksi toiminnan osa-alueeksi vuoden 2022 

aikana. Etätoiminnassa oli suunniteltu järjestettäväksi lasten ja 

nuorten olohuonetoimintaa, vanhempien vertaistukiryhmiä, 

vanhempien terapeuttisia valmennusryhmiä, isovanhempien 

vertaisryhmä ja yksittäisiä virkistystapahtumia sekä viisi webinaaria.  

Etätoiminnassa toteutettiin kaksi vanhemmille suunnattua 

terapeuttista vertaisryhmää, kuusi infektioriskisten kädentaidollista 

tapahtumaa, yksitoista isovanhempien vertaistapaamista ja viisi 

webinaaria. Toteutuneista webinaareista yksi oli suunnattu 

opetushenkilökunnalle ja 4 lapsensa menettäneille vanhemmille. 

Etätoiminnalla tavoitettiin 398 henkilöä, joka on n. 23,2 % yli 

tavoitteemme.  
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Etätoiminnan palautteet 

Palautteet on kerätty digitaalisilla palautekyselyillä. Palautekyselyt kohdennettiin vanhempien 

hyvinvointiryhmään osallistuneille ja lapsensa menettäneiden terapeuttiseen vertaisryhmään osallistuneille. 

- 100 % vanhempien terapeuttiseen hyvinvointiryhmään osallistuneista ja 100 % lapsensa 

menettäneiden terapeuttiseen vertaisryhmään osallistuneista koki toiminnan lisänneen heidän 

sosiaalista hyvinvointiaan. 

- 100 % vanhempien terapeuttiseen hyvinvointiryhmään osallistuneista ja 100 % lapsensa 

menettäneiden terapeuttiseen vertaisryhmään osallistuneista koki toiminnan lisänneen heidän 

psyykkistä hyvinvointiaan. 

 

Muu toiminta 
 

 

Muu toiminta on oleellinen osa Kympin Lasten toimintaa ja siihen 
kuuluvat asuntotoiminta, muu potilasperheitä hyödyttävä toiminta 
(esim. hanketoiminta), yhteistyön ja toiminnan kehittäminen sekä 
viestintä. Tavoitteena on kohderyhmän entistä laajempi 
tavoittaminen sekä toiminnan turvaaminen taloudellisesti. 

 

 

 

 

Kuortinkartano 

on yhdistyksen omistama iso ja tunnelmallinen kartano Pertunmaan Kuortissa. Kuortinkartanon henkilökunta 

huolehtii yhdistystoiminnan ja muun toiminnan osalta onnistuneen toiminnan puitteista ja vierailijoiden 

viihtyvyydestä. Kuortinkartanon vastaavana toimii Jaana Vekkeli, talonmiehenä toimi Ari Ruohoranta, 

keittäjänä ja siistijänä Anna Tillanen ja kokkina Minna Hänninen. 

Vuonna 2022 Kuortinkartanossa järjestettiin suurin osa yhdistyksen toiminnoista. Näitä toimintoja ovat 

edellä mainitut viikonlopputoiminnat, leirit ja lomat. Yhdistyksen oman toiminnan lisäksi Kuortinkartanossa 

järjestettiin toimintaa myös muille tahoille. Näitä toimintoja olivat leirikoulut, leirit ja kokoukset.  

 

Muu toiminta/hanketoiminta 

AV1-robotit. Syöpähoitojen aikana lapsen ja nuoren vointi vaihtelee paljon. Hyvien jaksojen aikana 

osallistuminen koulutyöhön piristää ja ilahduttaa, huonompien jaksojen aikana kerätään voimia.  AV1-robotit 

mahdollistavat etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen, joka täydentää tavallista opetusta. Kympin Lapsilla 

robotteja on viisi. Robotit ovat hankittu Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry:n 

toiminta-avustuksella.  
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SairaalaNuta on Digitaalinen sairaalanuorisotyö -hankkeen toimintaa. Hankekumppaneina ovat Humanistinen 

ammattikorkeakoulu, Helsingin kaupungin nuorisopalvelut ja Kympin Lapset, yhteistyössä HUS. Hankkeen 

rahoitus on saatu Etelä-Suomen Aluehallintoviraston nuorisotyön kehittämismäärärahasta. 

 

Yhteistyö  

Yhdistyksen tärkein yhteistyökumppani on Taika vuodeosasto ja Uuden lastensairaalan henkilökunta. 

Yhteistyötä tehdään vertaistuen, asuntolatoiminnan ja kehittämistyön merkeissä.  Taika vuodeosaston ja 

Uuden lastensairaalan henkilökunnan lisäksi jatkoimme yhteistyötä vanhojen yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Näitä yhteistyökumppaneitamme ovat Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry, 

Munuais- ja maksaliitto, SYLVA ry, KÄPY ry ja Ronald McDonald Lastentalosäätiö, Humanistinen 

ammattikorkeakoulu, Stadin ammattiopisto sekä muut paikalliset kerhot ja yhdistykset. Uusia 

yhteistyökumppanuuksia rakennettiin HelsinkiMission ja Suomen Karva-Kavereiden kanssa. 

 

Asunnot  

Yhdistys omistaa yhteensä 14 kerrostaloasuntoa. Kaikki asunnot sijaitsevat Helsingin kantakaupungissa, 

Haagan, Koskelan, Meilahden ja Töölön kaupunginosissa. Kolme Runeberginkadulla ja Messeniuksenkadulla 

sijaitsevista asunnoista on muualta Suomesta Uuden lastensairaalan Taika vuodeosastolla hoidettavien lasten 

vanhempien ja perheiden yöpymiskäytössä. Kolme asuntoa on vuokrattu hoitohenkilökunnalle ja seitsemän 

ulkopuolisille asukkaille. Yksi asunnoista toimii yhdistyksen toimistona ja monitoimitilana.  

Vuonna 2022 yhdistys remontoi Linnankoskenkadulla sijaitsevan kaksion, aloitti Susanna-Kodin 

vesivahinkoon liittyvän remonttiasioiden hoitamisen ja laittoi myyntiin Juhana-Herttuantiellä sijaitsevan 

kolmion. Kolmion myyntiin vaikuttivat sen huono kunto ja yhdistyksen muiden asuntojen kunnostaminen.  

 

Viestintä 

Verkkosivut ja sosiaalinen media  

Yhdistyksen verkkosivusto www.kympinlapset.fi on yhdistyksen päätiedotuskanava. Tapahtumista, leireistä ja 

ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenistölle ensisijaisesti yhdistyksen nettisivujen kautta.  

Sosiaalisen median kanavista yhdistys käyttää Facebook -sovellusta ja Instagram -sovellusta. Sosiaalisen 

median kanavilla julkaistaan kuvallista ja sanallista informaatiota yhdistyksen toiminnasta. Pääasiallisten 

Facebook -sivujen lisäksi päivityksiä ja tapahtumia on myös jaettu suljetulla vanhempien Kympin äidit ja isät 

Facebook -ryhmässä.  

Vuoden 2022 aikana yhdistys kehitti verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta tehtyä viestintää. 

Kehittämistyön tuloksena verkkosivujen käytettävyys parani ja ne ovat jäsenille käyttäjäystävällisemmät. 
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KympinLapset -lehti 

 

KympinLapset -lehti ilmestyi kertomusvuonna 2022 kaksi kertaa. Lehden 

päätoimittajana toimi Hanna-Mari Bennick ja editoinnista vastasi Merja Salo. 

Oman yhdistyslehden tarkoituksena on tiedottaa jäsenistölle yhdistyksen 

menneistä ja tulevista tapahtumista. Lisäksi lehdessä on pyritty jakamaan tietoa 

asiantuntijoiden kirjoittamien artikkelien avulla sekä antamaan vertaistukea 

vanhempien kirjoittamissa ”Meidän perheen tarina” -osioissa. 

 

 

Pohdintaa vuoden 2022 toiminnasta 

Kympin Lasten toiminnan vaikuttavuus on kaikilta osin kiitettävällä tasolla ja voimme olla tyytyväisiä 

yhdistystoiminnan tuloksiin.  

Koronan vaikutus heijastui koko toimintavuoteen 2022. Kansallisella tasolla koronavirustilanteen 

helpotuttua, saimme avattua helmikuussa suurimman osan toiminnoistamme.  Virustilanne vaikutti kuitenkin 

kohderyhmäämme muuta kansaa enemmän, josta syystä saimme aloittaa sairaalassa toteutettavat 

vertaiskahvit porrastetusti toukokuusta eteenpäin. Infektioriskisten toiminnan saimme avattua, rajoitetulla 

osallistujamäärällä, joulukuussa 2022. Kokonaisuutta tarkasteltaessa on havaittavissa, että infektioriskisten 

toiminnan vähyys on vaikuttanut uusien toimintaan tulevien henkilöiden määrään, joka näkyy vahvimmin 

Lasten ja nuorten toiminnassa.  

Kohderyhmäämme erityisesti koskevista koronarajoitteista huolimatta onnistuimme tarjoamaan 

potilasperheille vaikuttavaa tukea niin lähi- kuin etätoiminnankin kautta. Kokonaisuudessaan voidaan katsoa, 

että yhdistystoiminnan kautta on tehty tavoitteiden mukaista toimintaa hyvin tuloksin. 

Seuraavalla toimintakaudella tulemme keskittymään erityisesti Perhe- ja vertaistoiminnan alla olevaan 

infektioriskisten toimintaan sekä Lasten ja nuorten toimintaan. Kohdennettuina tavoitteena on tavoittaa 

uusia potilasperheitä ja tukea heidän siirtymistään yhdistyksen toiminnan pariin. Tätä työtä tehdään 

erityisesti viestinnän ja markkinoinnin parissa.  
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