Toimintasuunnitelma 2020

Visio ja Missio
Kympin Lapset eli HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry:n perustivat vuonna 1982
Helsingin Yliopistollisessa Keskussairaalassa hoidossa olevien lapsisyöpäpotilaiden
vanhemmat. Päämääränämme on parantaa Helsingin Uuden Lastensairaalan Taika-osastolla
hoidettavien lapsisyöpäpotilaiden hoito-olosuhteita sekä tukea lasten kuntoutusta ja
kehitystä. Visiomme on tulevaisuus, jossa jokaisella HYKSin alueen lapsisyöpäpotilaan perheellä
on laadukasta vertaistukea.

Arvopohja
Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä, niin vanhempia, sisaruksia kuin muitakin läheisiä. Siksi
yhdistyksen työskentelyn ohjaavia arvoja ovat perhekeskeisyys ja yhteisöllisyys. Kolmas toimintaa
määrittävä arvomme on luotettavuus, joka näkyy selkeästi toimintamme vakauden ja
läpinäkyvyyden kautta.

Tulevan toimintakauden haasteet, mahdollisuudet ja käytännön toiminta
Yhdistyksen toiminta on jakautunut neljään eri perusosioon. Nämä ovat lasten ja nuorten
toiminta, vertaisryhmä- ja perhetoiminta, lapsensa menettäneiden toiminta ja muu
toiminta. Kolmen ensimmäisen osion osalta tavoitteenamme on tukea ja mahdollistaa
lapsisyöpäpotilaiden ja heidän perheisensä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.
Yhdistyksen vertaistyön suunnittelu, organisointi ja toteuttaminen on laadukasta ja tuloksellista
toimintaa. Sen muodot ovat vakiintuneet ajan saatossa, eikä yhdistyksen hallituksen tavoitteena
ole muuttaa hyväksi todettuja perustoiminnan rakenteita. Vakaiden perusrakenteiden päälle on
toisaalta hyvä rakentaa pilotteja ja pienempiä toimintakokonaisuuksia kohderyhmän tarpeiden
mukaisesti.
Lasten ja nuorten toiminnassa toteutamme Kuortinkartanossa, kuusi lasten ja nuorten tai
nuorten viikonloppua ja kaksi lasten ja nuorten kesäleiriä. Lapsensa menettäneiden
toiminnassa yhdistys ylläpitää kuukausittaista sururyhmää. Järjestämme myös kaksi
vertaisviikonloppua (Kynttiläviikonloppua) sekä yhden ohjatun viikonlopun. Vertaisryhmä- ja
perhetoiminnan osiossa järjestämme Uudessa Lastensairaalassa viikoittain tiistaikahvituksen osastolla olevien lasten vanhemmille.
Vertaisryhmä- ja perhetoiminnassa järjestämme allogeenisen kantasolusiirron saaneiden kurssin,
isovanhempien ja lastenlasten leirin, äitien viikonlopun, valokuvaterapeuttisen
ryhmän, Erkintalkoot, kesäjuhlatalkoot sekä kuusi perheviikonloppua ja neljä perheleiriä. Edellä
mainittujen lisäksi ylläpidämme suljettua Facebook -ryhmää, järjestämme äitien brunsseja ja
järjestämme yksittäisiä tapahtumia, joiden määrä ja laatu vaihtelevat vuosittain. Muu
toiminta koostuu yhteistyö ja verkostotoiminnasta, vanhempien asuntoloiden ylläpitämisestä ja

kesäjuhlien järjestämisestä. Mahdollistamme myös Kuortinkartanossa yhdistyksen ulkopuolisten
tahojen juhlien ja tilaisuuksien järjestämistä, jolla katetaan kartanon menoja.

Kuva 1, Toimintakalenteri vuosikellon muodossa

Tiedottaminen on yksi yhdistyksen tärkeimmistä toimintamuodoista. Sitä toteutetaan sisäisenä
tiedottamisena ja ulkoisena tiedottamisena. Perinteisesti olemme toteuttaneet tiedottamista
verkkosivustomme (www.kympinlapset.fi) ja sosiaalisen median Facebook- ja Instagram sovellusten kautta. Vuonna 2019 otimme tiedotuslinjaamme kausitiedotteen, jonka avulla
tiedotamme sairaalan henkilökuntaa yhdistyksen asioista. Tätä tiedottamisen muotoa jatkamme
myös vuoden 2020 aikana.
Vuoden 2019 aikana kävi ilmi, että toiminnan tavoitteen toteutumiseksi yhdistys kaipaa toiminnan
sisällöllistä jäsentämistä tiedottamisen ja dokumentoinnin suhteen. Tätä varten yhdistys hakee
vuoden 2020 aikana yhteistyökumppaneita pääasiassa oppilaitosten saralta. Hallituksen ja
toiminnanjohtajan ideana on hyödyntää olemassa olevia resursseja ja synergiaetuja niin
yhdistyksen kuin opiskelijoidenkin eduksi. Haluamme olla tulevia yhteistyökumppaneitamme
kohtaan avarakatseisia ja pyrimme jättämään tilaa myös muunlaiselle innovatiiviselle yhteistyölle.

Kuva 2. Hallinnon ja kehittämisen vuosikello

Toiminnan rahoitus
Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksutuotoilla, vuosittain haettavalla STEA:n avustuksella ja
Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry:n toiminta-avustuksella. STEA:n avustus
vuodelle 2020 on saman suuruinen (140000), kuin edeltävänä vuonna 2019.
Sääntöjen mukaan yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä järjestää myyjäisiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksellä
on voimassa oleva keräyslupa ja tavoitteena on vuoden aikana osallistua varainkeruun mielessä
joihinkin tapahtumiin, joista hyvänä esimerkkinä on Aleksin joulukadun avajaisten Hyvän tahdon
torin kojumyynti. Tapahtumien varainkeruun lisäksi hyödynnämme varainkeräyksessä Facebook ja
Instagram -sovelluksia sekä MobilePayta.

Yhdistyksen johtaminen
Kympin Lasten toimintaa hallinnoi yhdistyksen hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta,
varapuheenjohtajasta ja seitsemästä hallituksen jäsenestä. Yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta
päätetään 25.3.2020 pidettävässä vuosikokouksessa. Jokaisena vuonna erovuoroisia hallituksen
jäseniä on kolme kappaletta.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuosittain 10-15 kertaa. Kaksi kokousta pidetään
Kuortinkartanossa hallituksen viikonloppujen yhteydessä ja muut kokoukset pidetään Helsingissä
tai etäyhteyksien kautta.

Hallituksen lisäksi toiminnan toteutumista mahdollistaa toiminnanjohtaja, jonka työtehtäviä ovat
hallinnolliset tehtävät, tiedottaminen, STEA avustusten hakeminen ja toiminnan raportointi,
verkostoyhteistyö, asuntoasioiden hoitaminen, tapahtumiin ilmoittautumisten hallinnointi sekä
toiminnan organisoiminen ja talouden hoitaminen yhdessä hallituksen kanssa.

