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Monia asioita kannattaa 
tehdä löysin rantein ja 
ilman tiukkaa pipoa.

”
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Usein kysyttyä
MITÄ SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT OVAT?
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat ryhmämuotoista,  tavoitteellista 
ja ammattilaisten ohjaamaa kuntoutumista edistävää toimintaa. 
Kursseilta saat ensisijaisesti psykososiaalista tukea, joka perustuu 
 ammattilaisilta saatuun tukeen sekä ammatillisesti ohjattuun vertais-
tukeen.

Sopeutumisvalmennuskursseilla pyritään löytämään voimavaroja 
ja selviytymiskeinoja arjessa jaksamiseen. Kursseilla saa myös tietoa 
terveellisistä elämäntavoista. Osa kursseista järjestetään kuntoutus-
keskuksissa 3–5 vuorokauden mittaisina jaksoina. Osa kursseista on 
avomuotoisia, ja niissä on 3–8 tapaamiskertaa. Avokurssit pidetään 
yleensä järjestöjen omissa tiloissa. 

MITÄ KURSSILLA TEHDÄÄN? 
Kursseilla työskennellään ja keskustellaan ryhmissä sekä jaetaan syö-
pään liittyviä kokemuksia ja ajatuksia. Vertaistuen saamiseksi kursseilla 
kannustetaan tiiviiseen vuorovaikutukseen muiden ryhmäläisten 
kanssa. Osa kursseista on toiminnallisia teemakursseja, joilla pyritään 
jäsentämään omaa elämäntilannetta ja sairauden merkitystä erilaisten 
osallistavien tehtävien avulla. Kursseilla on ohjattua liikuntaa tai muuta 
mukavaa yhdessä tekemistä. Joillakin kursseilla on myös välitehtäviä 
kurssin aikana. 

MILLOIN KURSSILLE KANNATTAA MENNÄ?
Sopeutumisvalmennuskurssille on suositeltavaa hakeutua 1–2 vuoden 
sisällä sairastumisesta tai omaan elämäntilanteeseen sopivana aikana. 
Tarpeesta ja sopivasta ajankohdasta kannattaa keskustella syöpäyhdis-
tyksen neuvontahoitajan, hoitavan lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa.  

KUINKA KURSSEILLE HAETAAN?
Kursseille haetaan tämän esitteen sisällä olevilla hakulomakkeilla: 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEAn) rahoittamille 
kursseille on oma lomake ja Kansaneläkelaitoksen (Kelan) rahoittamille 
omansa. STEAn hakulomake toimitetaan kurssin järjestävään syöpä-
yhdistykseen tai potilasjärjestöön, Kelan lomake liitteineen lähetetään 
Kelan paikalliseen toimistoon. 

Lisätietoja kurssille hakemisesta saa  alueellisesta syöpäyhdistykses-
tä, potilasjärjestöstä tai kurssin järjestäjältä. 

MITÄ KURSSIT MAKSAVAT?
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat kuntoutujalle maksuttomia.  
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Frågor och svar

Frågor och svar

VAD ÄR ANPASSNINGSTRÄNINGSKURSER?
Anpassningsträningskurser är gruppformad och målinriktad verksamhet som 
främjar rehabilitering och som baserar sig på kamratstöd och som leds av ex-
perter. Under kursen får du information om cancer och stöd för fysisk,  psykisk 
och social återhämtning samt för en livsförändring. Målet under anpass-
ningsträningen är du ska finna resurser och metoder för att klara vardagen.

Under kursen ges också information om hälsosamma levnadsvanor. En del 
av kurserna ordnas i rehabiliteringscenter i perioder på 3–5 dygn. En del av 
kurserna är av öppen typ, med 3–8 möten. De öppna kurserna halls i allmän-
het i organisationens egna lokaler.

 
VAD GÖR MAN PÅ EN KURS? 
På kurserna arbetar och diskuterar man i grupper samt delar med sig av 
erfarenheter och tankar om cancer. För att deltagaren ska få kamratstöd 
på kursen uppmuntras deltagaren till nära växelverkan med de andra 
 deltagarna i gruppen. En del av kurserna är aktiva temakurser, där målet är 
att man strukturerar sin egen livssituation och sjukdomens betydelse genom 
olika aktiverande uppgifter. På kurserna finns också ledd motion eller annat 
trevligt som deltagarna gör tillsammans. På vissa kurser förekommer upp-
gifter med etappmål under kursen.

NÄR LÖNAR DET SIG ATT GÅ PÅ KURS?
Det lönar sig att gå på en anpassningsträning inom 1–2 år från insjuknandet 
eller vid en tidpunkt som bäst passar ens egen livssituation. Om behovet 
av och lämplig tidpunkt för en kurs kan du gärna diskutera med cancer-
föreningens rådgivningsskötare, den vårdande läkaren eller en sjukskötare. 

HUR ANSÖKER MAN OM ATT FÅ GÅ PÅ KURS?
Du kan ansöka om att få delta i en kurs genom de ansökningsblanketter 
som finns i den här broschyren: För kurser som Sosiaali- ja  terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA) finansierar finns en egen blankett, liksom också för 
Folkpensionsanstalten (FPA). En ansökningsblankett från STEA sänds till 
den cancerförening eller den patientorganisation som ordnar kursen, en 
 ansökningsblankett från FPA jämte bilagor sänds till FPA:s lokalbyrå. Du får 
närmare information om hur du ansöker om att få gå på kurs av cancer-
föreningen, patientorganisationen eller kursarrangören i ditt landskap.

HUR MYCKET KOSTAR KURSERNA?
Kurserna för anpassningsträning är avgiftsfria för deltagarna.

Kun haluat keskustella syövästä tai sen hoidosta, 
ota yhteyttä Syöpäjärjestöjen maksuttomaan 
valtakunnalliseen neuvontapalveluun. 

SOITA.
 0800 19414
ma ja to klo 10 – 18, ti, ke ja pe klo 10 – 15

KIRJOITA.
neuvonta@cancer.fi 
Voit lähettää kysymyksiä tai soittopyynnön.

KESKUSTELE.
neuvontahoitaja.fi 
Voit varata oman chat-ajan
hoitajalle tai verkkokeskusteluun.

ETUUSNEUVONTA
Soita toimeentulo- ja sosiaalietuusasioissa 
0800 411 303 ke klo 15 – 17 

SYÖPÄKIPULINJA
Syöpäkivuissa neuvontahoitajat 
ohjaavat tarvittaessa 
Syöpäkipulinjan puhelinpalveluun. 

VALTAKUNNALLINEN 
NEUVONTAPALVELU

Syöpäjärjestöt

Alueellisten syöpäyhdistysten neuvonta-
hoitajat tarjoavat henkilökohtaista 
neuvontaa eri puolilla Suomea. Tukea ja 
neuvontaa antavat myös valtakunnalliset 
potilasjärjestöt. Syöpäyhdistysten ja 
potilasjärjestöjen yhteystiedot ovat 
tämän esitteen lopussa.
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KAIKKI KURSSIT OVAT 
 ERILAISIA.
− Noin puolet kursseista on 

tarkoi tettu tiettyä syöpää 
sairas taville (ks. s. 17). 

− Osa kursseista on tarkoitettu 
kaikille syöpään sairastuneille 

 (ks. s. 30) tai tietyn ikäisille. 
– Osa kursseista on tarkoitettu 

läheisille (ks. s. 39).
− Osa kursseista on toimin-

nallisia teemakursseja 
 (ks. s. 42).

Syöpäjärjestöjen tavoitteena on, että 
jokainen syöpään sairastunut saa halu
tessaan omaan elämäntilanteeseensa 
sopivaa, kuntoutumista edistävää tukea. 
Syöpä järjestöjen järjestämä sopeutumis
valmennus sisältää tietoa ja tukea sekä 
antaa sairastuneille ja heidän läheisilleen 
mahdollisuuden keskustella sairaudesta 
muiden saman kokeneiden kanssa.

MILLOIN? 
Sopeutumisvalmennuskurssille 
kannattaa hakeutua noin 1–2 
vuoden sisällä sairastumisesta, 
kun hoidot ovat jo päätty-
neet tai päättymässä. Sopiva 
ajankohta riippuu yksilöllisistä 
tarpeista, sairaudesta ja elämän-
tilanteesta. Kursseille valitaan 
ensisijaisesti henkilöitä, jotka 
eivät ole olleet aikaisemmin 
sopeutumisvalmennuskurssilla.

KURSSEJA JÄRJESTETÄÄN  
ERI PUOLILLA SUOMEA.
Kaikki kurssit ovat valtakunnal- 
lisia eli voit hakea mille tahansa  
kurssille asuinpaikastasi riippu- 
matta. Kuntoutuskeskuksien  
sijainnit on merkitty esitteen  
takakannessa olevaan  
karttaan.  

 Lisää tietoa kursseille 
hakeutumisesta saat 
 alueellisista syöpäyhdis
tyksistä ja valtakunnalli
sista potilasjärjestöistä. 
Yhteystiedot löytyvät 
tämän esitteen loppu
osasta ja osoitteesta 
www.kaikkisyovasta.fi.

Valitse itsellesi sopiva kurssi

Kurssi, jonka aikana asutaan 
kuntoutuskeskuksessa 
Sopeutumisvalmennuskursseja 
järjestetään myös 3–5 päivän 
mittaisina jaksoina kuntoutus-
keskuksissa tai muissa vastaavis-
sa tiloissa. Kelan kurssivalikossa 
näistä kursseista käytetään 
termiä laitosmuotoinen kuntou-
tus ja niille voi osallistua myös 
kotoa käsin. Kuntoutuskeskuk-
sissa järjestettävillä kursseilla on 
ohjelmaa myös iltaisin ja kurssi-
laiset yöpyvät kurssilla. 

Yksilökurssi
Nämä kurssit on tarkoi-
tettu vain kuntoutujalle 
tai läheiselle itselleen, ja 
ne tunnistat oheisesta merkistä.

Pari- tai perhekurssi 
Pari- ja perhekurssit tunnistat 
oheisesta merkistä.

STEAn tukemille pa-
rikurssille voi osallistua 
sairastuneen puoliso, 
ystävä tai muu läheinen. Osa 
kursseista on suunnattu koko 
perheelle. Kelan tukemille pari-
kursseille on suositeltavaa osal-
listua puolison tai kumppanin 
kanssa. Joillekin pari- tai perhe-
kursseille voi osallistua myös 
yksin. Siitä on erikseen maininta 
kyseisten kurssien kohdalla.

På svenska 
En del av anpassningstränings-
kurserna är svenskspråkiga. 
Dessa kurser hittar du på sidor 
48–49.

Avokuntoutuskurssi 
Sisältää 3–8 kokoontumis kertaa, 
jotka kestävät 1,5–8 tuntia kerral-
laan. Avokuntoutuskurssit järjes-
tetään syöpäyhdistysten omissa 
tiloissa tai muissa soveltuvissa 
tiloissa. 

Sopeutumisvalmennuskurssilla saat tietoa syöpäsairaudesta sekä tukea fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen toipumiseen. Kurssin tavoitteena on auttaa selviyty-
mään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman 
tavallista arkea syövästä huolimatta.

KURSSIT TARJOAVAT

Vertais-
tukea

Selviytymis-
keinoja 

Voima-
varoja Tietoa

Rayn toiminta loppui
Raha-automaattiyhdistyksen 
avustus toiminta siirtyi tammikuus-
sa 2017 Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskukseen (STEA).!
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Syöpäjärjestöjen muut kuntoutumista  
tukevat palvelut 

Syöpäjärjestöt tarjoaa syöpään sairas-
tuneille ja heidän läheisilleen tietoa, 
tukea ja apua sairauden eri vaiheissa. 
Syöpäjärjestöjen palveluista saat lisä-
tietoa alueesi syöpäyhdistyksestä, 
valta kunnallisista potilasjärjestöistä 
sekä osoitteesta www.kaikkisyovasta.fi.

Valtakunnallinen neuvontapalvelu 
Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen 
maksuton neuvontapalvelu palvelee 
puhelimitse 0800 19414, sähkö-
postitse neuvonta@cancer.fi ja inter-
netissä www.neuvontahoitaja.fi (chat). 
Neuvontapalvelussa voit keskustella 
syöpään liittyvistä kysymyksistä neu-
vontahoitajien kanssa. Palvelu on 
käyttäjälle maksuton. 

Palveluun voit tutustua osoitteessa 
www.kaikkisyovasta.fi/neuvonta-
palvelut/.

Jäsenjärjestöjen neuvontapalvelut 
Alueelliset syöpäyhdistykset antavat 
henkilökohtaista tukea ja neuvontaa 
syöpään liittyvissä asioissa. Syöpä-
yhdistyksillä on neuvonta-asemia ja 
neuvontahoitajia eri puolilla Suomea. 
Hoitajat neuvovat sairauteen ja oirei-
siin liittyvissä asioissa sekä tukevat 
syöpäpotilaita ja heidän läheisiään. 
Osa neuvontahoitajista ja kuntoutus-
ohjaajista on tavattavissa sairaaloissa 
tai terveysasemilla.

Lisäksi alueelliset syöpäyhdistykset 
tarjoavat potilaille ja heidän läheisil-
leen tukihenkilötoimintaa, vertais-
tukea, keskusteluryhmiä ja erilaisia toi-

minnallisia ryhmiä. Myös valtakunnal-
liset potilasjärjestöt tarjoavat syöpä-
potilaille erilaista tukea ja neuvontaa, 
kuten potilasoppaita, potilasverkostoja 
ja sopeutumis valmennuskursseja.

Ensitieto- ja teemaillat
Alueelliset syöpäyhdistykset ja val-
takunnalliset potilasjärjestöt järjes-
tävät vastasairastuneille ja heidän 
läheisilleen ensitieto- ja teema iltoja. 
Tilaisuuksissa asiantuntijat kertovat 
syöpään liittyvistä asioista. Lisäksi voit 
tavata muita syöpään  sairastuneita ja 
heidän läheisiään.  

Virkistystoiminta
Syöpään sairastuneille ja heidän 
läheisilleen järjestetään erilaisia 
virkistysmahdollisuuksia. Näistä 
saat lisätietoa syöpä yhdistyksistä ja 
 potilasjärjestöistä.

Vertaistukitoiminta
Syöpään sairastuneille ja heidän 
läheisilleen on tarjolla vertaistuki-
toimintaa. Voit osallistua esimerkiksi 
vertaistuki tapaamisiin tai tukiryhmiin. 
Syöpä yhdistysten ja potilasjärjestöjen 
kautta voit saada itsellesi henkilökoh-
taisen vertaistukihenkilön. Vertaistuki-
henkilöt ovat vapaaehtoistyöntekijöi-
tä, joilla on omakohtainen kokemus 
syövästä. Tukihenkilöt on koulutettu 
tukemaan sairastuneita ja heidän 
perheitään sairauden eri vaiheissa. 
Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti 
organisoitua ja luottamuksellista.

Kaksi rahoittajaa, kaksi hakulomaketta
Alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt järjestävät 
 sopeutumisvalmennuskursseja itse tai yhdessä kuntoutuskeskusten kanssa. 
Lisäksi yksityiset kuntoutuskeskukset järjestävät itsenäisesti Kelan rahoittamia 
kursseja. Kelan ja STEAn tukemille kursseille haetaan erillisillä hakulomakkeilla, 
jotka löytyvät tämän esitteen keskiaukeamalta. Kunkin kurssin yhteydessä on 
maininta siitä, kenen rahoittama kurssi on. Sen perusteella tiedät, haetaanko 
kurssille Kelan vai Syöpäjärjestöjen hakulomakkeella.

STEAn tukemien ja Syöpä-
järjestöjen järjestämien 
kurssien haku lomakkeen 
saat tämän esitteen keski-
aukeamalta, syöpäyhdis-
tyksistä tai osoitteesta 
www.kaikkisyovasta.fi. Kurssi-
hakemus lähetetään siihen 
alueelliseen syöpäyhdistyk-
seen tai potilasjärjestöön, 
joka järjestää kyseisen kurs-
sin. Lisätietoa kursseista saat 
kurssin järjestävältä alueel-
liselta syöpäyhdistykseltä 
tai potilasjärjestöltä. Näiden 
yhteys tiedot löydät sivulta 56. 

Kelan kurssille haetaan harkinnan-
varaisen kuntoutuksen lomakkeella 
(KU 132). Näitä lomakkeita saat 
tämän esitteen keskiaukeamalta, 
 Kelan toimistoista, syöpäyhdis-
tyksistä, sairaaloiden kuntoutus-
ohjaajilta, hoitohenkilökunnalta 
ja osoitteesta www.kela.fi. Liitä 
hakemukseen B-lääkärinlausunto 
tai vastaavat tiedot sisältävä lääke-
tieteellinen selvitys, josta selviää 
kuntoutuksen perusteena oleva 
sairaus tai vamma ja toimintakyky, 
suositeltu kuntoutus sekä sen pe-
rustelut ja tavoitteet. Kurssihake-
mus lähetetään Kelan paikalliseen 
toimistoon.

Kelan kurssien perässä on kurs-
sinumero, jonka avulla löydät lisä-
tietoa kurssista Kelan verkkosivuilta  
www.kela.fi. Verkkosivuilta löydät 
tietoa myös vapaista kurssipaikois-
ta. Vaikka kurssi näyttää verkko-
sivujen mukaan täydeltä, peruutus-
paikkoja kannattaa kysyä kurssin 
järjestäjältä tai Kelasta.

HUOM! Kelan ja STEAn 
kurssit ovat osallistujille 
maksuttomia. Useimmilta 
 kursseilta kuntoutuja voi hakea 
matka kulukorvauksia sekä 
kuntoutus rahaa (lomake KU 
112) Kelalta. Matkakorvausta 
varten tarvitaan lääkärin 
B-lausunto tai vastaavat tiedot 
sisältävä hoito  seloste, jossa on 
suositeltu kyseistä sopeutumis-
valmennuskurssia. 

STEA
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Virkistyskurssit ja lom
aviikot

”En olekaan ainoa”

Silmämelanooma on harvojen tauti. Moni siihen sairas
tunut tapaa vertaisen ensimmäisen kerran sopeutumis
valmennuskurssilla.

Suomessa löydetään vuodessa nykyisin 
noin 60–70 silmämelanoomaa. Sairaus 
on niin harvinainen, että sen hoito 
on keskitetty Hyksin Silmäkasvain-
poliklinikalle.

Turun Meri-Karinassa järjestetään 
kerran vuodessa sopeutumisvalmen-
nuskurssi, joka on tarkoitettu silmä- ja 
ihomelanoomaa sairastaville. Lokakuus-
sa 2016 järjestetyllä, Raha-automaatti-
yhdistyksen rahoittamalla kurssilla oli 
mukana 11 silmämelanoomaa sairas-
tavaa ja heidän läheistään eri puolilta 
Suomea. 

Kurssihakemuksissa kysytään, mil-
laisia tavoitteita kurssille tulijoilla on. 
Kurssin jälkeen puolestaan kerätään 
palautetta ja kurssilaiset arvioivat, 
miten he onnistuivat omien tavoittei-
densa saavuttamisessa. Silmämelanoo-
makurssilaisten hakemuksissa ja pa-
lautteissa korostuu yksi asia yli muiden: 
vertaistuki. 

– Harva on nähnyt aikaisemmin tois-
ta silmämelanoomaan sairastunutta. 
Siksi toisten saman kokeneiden tapaa-
minen on monelle tosi tärkeää, kertoo 
erikoissairaanhoitaja Tiina Hvitfelt 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä. 
Hän oli koko viikon kurssilaisten mu-
kana.

Vertaistuen lisäksi moni hakee kurssil-
ta tietoa sairaudesta ja siihen liittyvistä 
asioista. 

VIRKISTYSTÄ ARKEEN
Salolaiset Laila ja Manne Härkönen 
olivat kurssin konkareita, sillä heille 
lokakuinen Meri-Karinan kurssi oli jo 
toinen. Härköset pääsivät mukaan vara-
sijalta. Ensisijaisesti kursseille pyritään 
valitsemaan osallistujia, jotka eivät ole 
olleet sopeutumisvalmennuskurssilla 
aikaisemmin. 

Lailan, 68, oikean silmän oikeasta 
syrjästä löytyi vuoden 2015 alussa 
 melanoomakasvain, joka sädehoidet-
tiin Hyksissä. Manne, 70, on puolestaan 
toiminut vaimonsa tukijana ja auton-
kuljettajana koko sairauden ajan. 

Ensimmäiseltä kurssilta Lailalle on jää-
nyt pari ystävää, joiden kanssa hän voi 
puhua sairaudestaan ja jakaa kokemuk-
siaan. Silti vertaistuki tuntui tärkeimmäl-
tä asialta myös toisella  kurssilla.

– On hienoa päästä vaihtamaan 
ajatuksia kohtalotovereiden kanssa. 
Samalla myös puoliso saa itselleen 
 vertaistukea, Laila kertoo. 

Manne on samaa mieltä.
– Kahvipöydässä ja ryhmissä riitti 

juttua vaikka kuinka paljon. Toisten 
kanssa oli niin luonteva jutella kaikesta, 
Manne kertoo.

Sopeutumisvalmennuskurssilla 
jokai nen osallistuja määrittelee itse 
omat henkilö kohtaiset tavoitteet. 
Härkösen pariskunnalle sopeutumis-
valmennuskurssit ovat olleet myös 
lomaa arjesta ja virkistystä. 
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”En olekaan ainoa”

Kurssilla on paljon hyvää 
ohjelmaa, liikuntaa ja 
keskusteluita.
”

”
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Virkistyskurssit ja lom
aviikot

Ennen ensimmäistä kurssia Manne 
mietti, mahtaako kurssista olla oikeasti 
jotain hyötyä. Ennen toista kurssia 
 asiaa ei tarvinnut enää miettiä.

Härkösille oli itsestään selvää, että 
kurssille lähdetään yhdessä. 

Viiden päivän kurssilla ehdittiin 
paljon. Kurssilaiset pääsivät ryhmissä 
keskustelemaan psykologin, ravitse-
musterapeutin ja seksuaaliterapeutin 
kanssa sekä kuulemaan silmämelanoo-
mapotilaita hoitavan lääkärin luennon. 
Lisäksi ohjelmassa oli erilaista ohjattua 
liikuntaa, illanviettoja ja kierros Turussa.

Manne kehuu luentoja valtavan hy-
viksi. Erityisesti psykologin jutut jäivät 
mietityttämään miestä.

– Ne pyörivät mielessä vielä silloin-
kin, kun piti jo mennä nukkumaan.

MYÖS LÄHEINEN NÄKYVÄKSI
Yli puolet sopeutumisvalmennus-
kursseista on tarkoitettu sairastuneen 
lisäksi hänen läheiselleen. Usein pari-
kurssille lähtee mukaan puoliso, mutta 
kurssille voi tulla myös ystävän tai 
vaikka hyvän naapurin kanssa. Perhe-
kurssille voi ottaa mukaan myös lapset. 

Vuonna 2017 järjestetään ensim-
mäiset pelkästään läheisille tarkoitetut 
avomuotoiset kurssit, jotka toteu-
tetaan syöpäyhdistysten ja Suomen 
Mielenterveys seuran yhteistyönä. 
Läheisten huomioi minen on Tiina Hvit-
feltin mukaan ”hirvittävän tärkeää”.

– Läheisiä ei huomioida sairauden 
aikana kovin hyvin, hän sanoo.

– Sairastunutta hoidetaan ja häneltä 
kysytään, miten hän jaksaa ja voi. Lä-
heinen jää usein tosi vähälle huomiolle.

Monilla kursseilla osa ohjelmasta tai 
keskusteluryhmistä on tarkoitettu vain 
läheisille. Niissä läheiset voivat vapaasti 
kertoa omista kokemuksistaan ja siitä, 
miten he oikeasti voivat. Monet ovat 
jaksamisensa äärirajoilla.

– On tavallista, että läheiset yrittä-
vät olla kauhean reippaita, rohkeita ja 
tukevia, vaikka he itse pelkäävät. Se 
on pitkän päälle raskasta, Tiina Hvitfelt 
kertoo. 

Läheisten ryhmäkeskusteluissa voi 
kertoa niistä ajatuksista ja tunteista, 
joita ei voi jakaa sairastuneen kanssa. 
Ryhmäkeskusteluja vetävä Tiina huo-
mauttaa, että kurssilla ei ole minkään-
laista puhepakkoa.

– Ryhmässä voi myös vaan istua ja 
kuunnella muita. Yleensä jokaisella on 
kuitenkin jokin asia, josta haluaa puhua.

Ennen keskusteluja sovitaan peli-
säännöt. Keskustelut ovat aina luotta-
muksellisia eikä niiden asioista kerrota 
toisille.

KAIKKI ONKIN HYVIN
Laila Härkönen on suositellut sopeu-
tumisvalmennuskursseja kaikille, jotka 
ovat sairastuneet syöpään. Hän on jopa 
kopioinut tuttavilleen kurssiesitteitä ja 
hakemuslomakkeita.

– Ilman muuta kaikkien kannattaa 
lähteä kurssille! Siellä on paljon hyvää 
ohjelmaa, liikuntaa ja keskusteluita.

Myös erikoissairaanhoitaja Tiina Hvit-
felt kannustaa lähtemään kurssille. Hän 
muistuttaa, että jokaisella on kuitenkin 
omanlainen tapa selvitä sairaudesta ja 
sen kanssa elämisestä. 

On tavallista, että sairastunut elää 
tiukasti katse omassa tilanteessaan ja 
omassa sairaudessaan.

– Kun tapaa toisia saman kokeneita, 
moni oivaltaa, että itsellä onkin asiat 
hyvin, Tiina Hvitfelt kertoo.

Usein helpotus on suuri. Manne tun-
nistaa tunteen. 

– Kyllä se helpottaa elämistä, kun 
näitä asioita ei tarvitse pohtia yksin. Se 
vapauttaa.

Teksti Marika Javanainen
Kuvat Vesa-Matti Väärä14

”En olekaan ainoa”

Kyllä se helpottaa, kun 
näitä asioita ei tarvitse 
pohtia yksin. 
”

”
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Kaikenlainen liikunta tukee 
toipumista ja voimistumista.” ”

STEA

Syöpäkohtaiset kurssit 

Osa sopeutumisvalmennuskursseista on tarkoitettu tiettyä 
syöpää sairastaville. Nämä kurssit löytyvät seuraavilta sivuilta. 
Kurssitiedoissa on maininta, mikäli kurssi on suunnattu tietyn 
ikäisille. Kelan tukemille parikursseille suositellaan 
osallistumista kumppanin tai puolison kanssa.

AIVOKASVAIN

Voimavaroja arkeen -parikurssi
Aikuiset aivokasvainpotilaat ja heidän läheisensä
13.–17.2.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 13.1.2017.

ETURAUHASEN SYÖPÄ

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67408) 
13.–17.3.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67413)
18.–22.4.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67416)
24.–28.4.2017
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.
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Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67409)
8.–12.5.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67414)
5.–9.6.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67410)
7.–11.8.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67415)
28.8.–1.9.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67417)
30.10.–3.11.2017 
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67411)
Työelämästä poissaolevat
11.–15.12.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (67412)
18.–22.12.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 

Liikuntapainotteinen kurssi rintasyöpään tai gynekologiseen  
syöpään sairastuneille 

Yhteensä yhdeksän kertaa iltaisin, ensimmäinen tapaaminen huhti-
kuussa 2017. Lisätietoa ajankohdasta myöhemmin  
www.satakunnansyopayhdistys.fi.
Satakunnan Syöpäyhdistys ry, Pori 
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kolme viikkoa ennen kurssin alkua. 

Minä, Nainen – gynekologista syöpää sairastavien yksilökurssi
29.5.–2.6.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 28.4.2017.

Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi
20.–24.11.2017
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 13.10.2017.

HEMATOLOGINEN SYÖPÄ

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen parikurssi 
(67419) 

6.–10.3.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen parikurssi 
(67424)

13.–17.3.2017
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

STEA

STEA

STEA

http://www.satakunnansyopayhdistys.fi
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(67420) 

15.–19.5.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen parikurssi 
(67422)

5.–9.6.2017
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen parikurssi 
(67421) 

25.–29.9.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen parikurssi 
(67423)

27.11.–1.12.2017 
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.

IHO- JA SILMÄMELANOOMA

Melanoomaa sairastavien parikurssi
20.–24.2.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 20.1.2017.

KURKUN, NIELUN JA SUUN ALUEEN SYÖPÄ 

Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien parikurssi (67466)
24.–28.4.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Kurkun tai nielun alueen syöpään sairastuneiden parikurssi*
Ensisijaisesti uudet kurkku- ja nielusyöpäpotilaat ja heidän läheisensä
Kurssille voi osallistua myös yksin.
26.6.–1.7.2017, minkä lisäksi yhteinen seurantajakso syksyllä 2017
Kyyrönkaidan kurssikeskus, Mikkeli
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Suun alueen syöpään sairastuneiden parikurssi*
Ensisijaisesti uudet suusyöpäpotilaat ja heidän läheisensä
Kurssille voi osallistua myös yksin.
31.7.–5.8.2017, minkä lisäksi yhteinen seurantajakso syksyllä 2017
Kyyrönkaidan kurssikeskus, Mikkeli
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

*  Kurssien rahoituksesta vastaavat STEA ja Suomen Kurkku- ja Suusyöpä- 
yhdistys ry.

  Hakemuslomakkeen saa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n  
toimistosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta www.le-invalidit.fi tai Ystävän 
Tuki -lehdestä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto tai vastaavat 
tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys.

  Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja. Kela  
korvaa matkakustannuksia, kun kuntoutus perustuu julkisen terveyden- 
huollon kuntoutuspäätökseen. Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa 
halvimman matkustustavan mukaan. 

  Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan  
verkkosivuilta kela.fi/kuntoutus/matkakorvaus.STEA

STEA

STEA
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Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien parikurssi (67467)
18.–22.9.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

RINTASYÖPÄ

Levinnyttä rintasyöpää sairastavien avokurssi
Viisi kertaa keväällä 2017, lisätietoja myöhemmin www.lssy.fi
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry

Hakuaika päättyy kuukautta ennen ensimmäistä kokoontumista.

Rintasyöpää sairastavien nuorten avokurssi
Viisi kertaa keväällä 2017, lisätietoja myöhemmin www.lssy.fi 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen ensimmäistä kokoontumista.

Yli 45-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien avokurssi
Viisi kertaa keväällä 2017, lisätietoja myöhemmin www.lssy.fi
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen ensimmäistä kokoontumista.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67457)
23.–27.1.2017
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67442)
20.–24.2.2017
Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67438)
20.–24.2.2017
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67434)
27.2.–3.3.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Liikunnan ilo 
Rintasyöpään sairastuneet, joiden hoidot ovat päättyneet 
Yhteensä seitsemän kertaa 1.3.–19.4.2017
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry ja alueen liikuntapaikat, Kuopio
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 15.2.2017. 

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67451)
13.–17.3.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67444) 
20.–24.3.2017 
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67462)
27.–31.3.2017
Rokua health & spa, Rokua
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67427)
27.–31.3.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Liikuntapainotteinen kurssi rintasyöpään tai gynekologiseen  
syöpään sairastuneille 

Yhdeksän kertaa huhtikuusta alkaen, lisätietoa ajankohdasta 
 myöhemmin www.satakunnansyopayhdistys.fi
Satakunnan Syöpäyhdistys ry, Pori 
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kolme viikkoa ennen kurssin alkua. 

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67428)
24.–28.4.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67435)
2.–6.5.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67458)
8.–12.5.2017
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67452)
8.–12.5.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67429)
15.–19.5.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67445)
22.–26.5.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68856)
29.5.–2.6.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67441)
29.5.–2.6.2017
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67446)
5.–9.6.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67443)
5.–9.6.2017 
Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67450)
12.–16.6.2017 
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67433)
31.7.–4.8.2017 
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67453)
7.–11.8.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67439)
21.–25.8.2017
Kruunupuisto, Punkaharju 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Levinnyttä rintasyöpää sairastavien avokurssi
Viisi kertaa syksyllä 2017, lisätietoja myöhemmin www.lssy.fi
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen ensimmäistä kokoontumista.

Rintasyöpää sairastavien nuorten avokurssi
Viisi kertaa syksyllä 2017, lisätietoja myöhemmin www.lssy.fi 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen ensimmäistä kokoontumista.

Yli 45-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien avokurssi
Viisi kertaa syksyllä 2017, lisätietoja myöhemmin www.lssy.fi
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen ensimmäistä kokoontumista.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67430)
28.8.–1.9.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67460)
28.8.–1.9.2017
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67447)
4.–8.9.2017 
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68857)
11.–15.9.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67456)
11.–15.9.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Löydä voimavarasi – keinoja arjen jaksamiseen
Rintasyöpään sairastuneet naiset, joiden sairastumisesta on  
alle kaksi vuotta 
Torstaisin 14.9., 21.9., 28.9. ja 5.10.2017 klo 17–20 ja lauantaina 
23.9.2017 klo 9–15 sekä palautetapaaminen joulukuussa 2017
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ja Merikeskus Vellamo, Kotka
Hakuaika päättyy 20.8.2017.
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Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67431)
9.–13.10.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67437)
9.–13.10.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67454)
16.–20.10.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67448)
23.–27.10.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67463)
23.–27.10.2017
Rokua health & spa, Rokua
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67455)
6.–10.11.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67432)
6.–10.11.2017 
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67440)
6.–10.11.2017
Kruunupuisto, Punkaharju 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (67436)
13.–17.11.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67449)
20.–24.11.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (67459)
11.–15.12.2017   
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.
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Kurssit kaikille syöpään 
 sairastuneille 

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille syöpään sairastuneille. 
Osa kursseista on suunnattu tietyille ikäryhmille.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (67487)
27.2.–3.3.2017
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67470)
6.–10.3.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (67481)
3.–7.4.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67479)
3.–7.4.2017
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (67484)
2.–6.5.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67475)
8.–12.5.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (67485)
7.–11.8.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67471)
14.–18.8.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (67482)
21.–25.8.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67476)
21.–25.8.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67478)
4.–8.9.2017
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.
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Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67472)
18.–22.9.2017 
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eläkeikäisten syöpää sairastavien yksilökurssi 
18.–22.9.2017
Kuntoutus Peurunka, Laukaa
Järjestäjä Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Hakuaika päättyy 18.8.2017.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (67488)
18.–22.9.2017
Kruunupuisto, Punkaharju 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (67483)
25.–29.9.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (67489) 
16.–20.10.2017
Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67477)
23.–27.10.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67473)
30.10.–3.11.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (67474)
13.–17.11.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (67486)
20.–24.11.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.STEA



Sy
öp

äk
oh

ta
is

et
 k

ur
ss

it

3534 35

Sy
öp

ää
 s

ai
ra

st
av

at
 la

ps
et

 p
er

he
in

ee
nSyöpää sairastavat lapset perheineen 

Erityiskurssit

SYÖPÄÄ SAIRASTAVAT LAPSET PERHEINEEN

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (61606)
Kouluikäiset, koulunsa aloittavat ja alakoululaiset perheineen
6.–10.2.2017 
Verve, Mikkeli
Hakuaika päättyy 6.12.2016.  
Hakemukset lähetetään Verve Mikkeliin, Hovintie 224, 52100 Anttola.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (61590)
Alle kouluikäiset, koulunsa aloittavat ja alakoululaiset perheineen
13.–17.3.2017
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Järjestäjä Kuntoutumiskeskus Apila ja Syli ry
Hakuaika päättyy 9.1.2017.  
Hakemukset lähetetään osoitteeseen Syli ry, Helmitie 2,  
33430 Vuorentausta.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (61584)
26.–30.6.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hyvänlaatuisia kasvaimia sairastavien lasten perhekurssi (61586)
17.–21.7.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (61591)
Alle kouluikäiset, koulunsa aloittavat ja alakoululaiset perheineen
17.–21.7.2017
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Järjestäjä Kuntoutumiskeskus Apila ja Syli ry
Hakuaika päättyy 26.5.2017.  
Hakemukset lähetetään osoitteeseen Syli ry, Helmitie 2,  
33430 Vuorentausta. 

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (61585)
24.–28.7.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

 
Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (61592)

Alle kouluikäiset, koulunsa aloittavat ja alakoululaiset perheineen
23.–27.10.2017 
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Järjestäjä Kuntoutumiskeskus Apila ja Syli ry
Hakuaika päättyy 15.8.2017.  
Hakemukset lähetetään osoitteeseen Syli ry, Helmitie 2,  
33430 Vuorentausta. 

Lapsen syöpähoitojen päättyminen -perhekurssi 
27.–29.10.2017
Kuntoutus Peurunka, Laukaa
Järjestäjä Sylva ry  
Hakuaika päättyy 27.9.2017. STEA
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SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN VANHEMMAT

Taideterapeuttinen avokurssi syöpää sairastavien lasten vanhemmille
Ryhmä kokoontuu keväällä ja syksyllä 2017 maanantaisin  
klo 17.30–20.00. Kevään kokoontumiset ovat 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 
3.4. ja 10.4.2017. Lisätietoja myöhemmin www.lssy.fi. 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen ensimmäistä kokoontumista.

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi
Vanhemmat, joiden lapsi sairastaa syöpää
31.3.–2.4.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
Järjestäjä Sylva ry
Hakuaika päättyy 28.2.2017.

LAPSENSA MENETTÄNEET 

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi 
Vanhemmat, jotka ovat menettäneet lapsensa 
3.–5.2.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
Järjestäjä Sylva ry
Hakuaika päättyy 3.1.2017. 

Lapsensa menettäneiden perheiden vertaistukikurssi 
6.–8.10.2017 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Sylva ry  
Hakuaika päättyy 6.9.2017.

 

NUORET 

Syöpää sairastavien nuorten osittainen perhekurssi (61593)
12.–16.6.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

PERHEET

Vanhemmuutta tukeva kurssi syöpään sairastuneille ja  
heidän perheilleen

Syöpäkuntoutujat sekä heidän puolisonsa ja lapsensa 
10.–14.7.2017 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 9.6.2017.

Vanhemmuutta tukeva kurssi syöpään sairastuneille ja  
heidän perheilleen

Syöpäkuntoutujat sekä heidän puolisonsa ja lapsensa 
31.7.–4.8.2017 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 30.6.2017.

Syöpä ruuhkavuosina, selviytymisen avaimet lapsiperheissä 
Lapsiperheiden vanhemmat, kun toinen vanhemmista on  
sairastunut syöpään
Kurssin kahdelle kerralle voi ottaa mukaan puolison  
tai kumppanin. 
Kuusi kertaa tiistaisin 7.11.–19.12.2017 klo 17–18.30, minkä  
lisäksi seurantatapaaminen alkuvuodesta 2018
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

STEA

STEA
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LEVINNYTTÄ TAI PARANTUMATONTA SYÖPÄÄ 
SAIRASTAVAT 

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi
Parantumatonta syöpää sairastavat ja heidän läheisensä
20.–24.3.2017
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 10.2.2017.

Parantumatonta syöpää sairastavien yksilökurssi
Parantumatonta syöpää sairastavat
15.–19.5.2017
Kuntoutus Peurunka, Laukaa
Järjestäjä Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Hakuaika päättyy 13.4.2017.

Uusiutunutta tai pitkäaikaista syöpää sairastavien parikurssi
Uusiutunutta tai pitkäaikaista syöpää sairastavat joko  
yksin tai yhdessä läheisen kanssa
4.–8.9.2017 
Vetrea Terveys, Joensuu 
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys
Hakuaika päättyy 4.8.2017.

Voimavarakurssi
Parantumatonta syöpää sairastavat ja heidän läheisensä
27.11.–1.12.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 27.10.2017.

SYÖVÄLLE ALTISTAVAN GEENIVIRHEEN KANTAJAT

Terveet BRCA-geenivirheen kantajat 
Kolme kertaa syksyllä 2017
Lisätietoja myöhemmin www.syopajarjestot.fi ja  
HUS perinnöllisyyspoliklinikka
Järjestäjä Suomen Syöpäyhdistys ry ja HUS, Helsinki 
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkamista.

BRCA-geenivirheen kantajat, jotka ovat sairastuneet rinta- tai  
munasarjasyöpään 

Kolme kertaa syksyllä 2017
Lisätietoja myöhemmin www.syopajarjestot.fi ja  
HUS perinnöllisyyspoliklinikka
Järjestäjä Suomen Syöpäyhdistys ry ja HUS, Helsinki
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkamista. 

LÄHEISET 

* Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneen läheisille. Näille kursseille on oma 
haku lomake, jonka saat kurssin järjestäjältä. Alueellisten syöpäyhdistysten yhteys
tiedot löytyvät sivuilta 56. 

Rinnallakulkijat, avokuntoutuskurssi syöpään sairastuneiden läheisille*
Kahdeksan kertaa torstaisin 9.2.–6.4.2017 (ei viikolla 9) klo 17–19,  
minkä lisäksi jatkotapaaminen myöhemmin
Kriisikeskus Osviitta, Tampere
Järjestäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry ja Kriisikeskus Osviitta 
Hakuaika päättyy 6.1.2017.

Vertaistukiryhmä syöpään sairastuneiden läheisille*
Kuusi kertaa 1.3.–10.5.2017, joka toinen keskiviikko klo 17–19, minkä 
lisäksi jatkotapaaminen 
Turun Kriisikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry ja Turun kriisikeskus 
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.
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Vertaistukiryhmä syöpään sairastuneiden läheisille*
Kahdeksan kertaa torstaisin 2.3.–27.4.2017 (ei pääsiäisviikolla),  
minkä lisäksi kaksi jatkotapaamista 
Rauman Kriisikeskus, Ankkurpaikk` ja  
Satakunnan Syöpäyhdistys, Rauma
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry ja  
Rauman Kriisikeskus, Ankkurpaikk`
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkamista.

Vertaistukiryhmä syöpään sairastuneiden puolisoille*
Yhdeksän kertaa tiistaisin 21.3.–16.5.2017 klo 15–17, minkä lisäksi 
jatkotapaaminen 
Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskus, Helsinki
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry ja Suomen 
Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskus
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkamista.

Vertaistukiryhmä läheisille, pienten lasten vanhemmille*
Syksyllä 2017, joka toinen keskiviikko.  
Lisätietoja myöhemmin www.lssy.fi
Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen syöpäyhdistys ry ja Turun kriisikeskus 
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkamista.

LÄHEISENSÄ MENETTÄNEET

* Näille surukursseille on oma hakulomake, jonka saat kurssin järjestäjältä.

Surusta tie eteenpäin*
Läheisensä syöpään menettäneet
21.–23.4.2017
Kylpylähotelli Yyteri, Pori 
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry 
Hakuaika päättyy 31.3.2017.

Luonnosta voimaa suruun* 
Läheisensä syöpään menettäneet 
8.–11.5.2017
Puhjonranta, Kouvola 
Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 13.4.2017.

Suru elämässäni, voimaa luonnosta*
Läheisensä syöpään menettäneet
21.–24.9.2017
Kylpylähotelli Levitunturi, Levi
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 11.8.2017.

Surusta tie eteenpäin, nuorten leskien perhekurssi*
Perheet, joissa on alaikäisiä lapsia
20.–22.10.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 18.8.2017.

Sururyhmä läheisensä menettäneille*
Viisi kertaa syksyllä 2017. Lisätietoja myöhemmin www.lssy.fi.
Loimaan syöpäneuvonta-asema, Loimaa
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen ensimmäistä kokoontumista.
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Teemakurssit

LIIKUNNALLISET ELÄMÄNTAVAT

”TEOS 2017” – tanssillinen ja liikunnallinen kurssi
Yhteensä 12 kertaa, ensimmäinen kerta tiistaina 21.3.2017
Satakunnan Syöpäyhdistys ry, Pori 
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 17.3.2017.

Kunnon eväät – liikunnallinen avokuntoutuskurssi 
Syöpään alle kaksi vuotta sitten sairastuneet 
Seitsemän kertaa torstaisin 23.3.–11.5.2017 klo 17, minkä lisäksi  
tapaaminen 17.8.2017 
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys, Itä-Suomen Liikuntaopisto ja 
Pohjois-Karjalan Martat, Joensuu 
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys
Hakuaika päättyy 3.3.2017.

Kehon ja mielen yhteistyöllä liikkumaan 
Alle 68-vuotiaat syöpään sairastuneet, jotka ovat motivoituneet 
 liikkumaan tai aloittamaan liikkumisen syöpähoitojen jälkeen
15.–19.5.2017, minkä lisäksi seurantajakso 17.–19.11.2017
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 7.4.2017.

Keula kohti kaakkoa – melontakurssi 
Kurssille voi osallistua myös yksin.
5.–9.6.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 5.5.2017.

Keula kohti kaakkoa – melontakurssi 
Kurssille voi osallistua myös yksin.
3.–7.7.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 2.6.2017.

Liikunnasta iloa ja eheyttä elämään -parikurssi
11.–15.9.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 11.8.2017.

Liikunnasta iloa ja eheyttä elämään -parikurssi
30.10.–3.11.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 29.9.2017.

TAIDEPAINOTTEISET KURSSIT

Luovasti kuntoon – kuvataidekurssi
Yhteensä kymmenen kertaa 21.3.–16.5.2017, minkä lisäksi  
seurantapäivä 8.8.2017
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, Kuopio
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 7.3.2017.

Kuvallisen työskentelyn paja – itseilmaisua taiteen avulla 
Kahdeksan kertaa torstaisin 30.3.–1.6.2017 (ei 13.4. ja 25.5.) klo 17–19
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kerhotila  
os. Pellavatehtaankatu 12, Tampere
Järjestäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 28.2.2017.
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Taideterapiapainotteinen yksilökurssi
13.–16.11.2017, minkä lisäksi seurantapäivä vuonna 2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 13.10.2017.

TUKEA TYÖELÄMÄÄN JA TYÖHÖN PALUUSEEN 

Avaimia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, verkkokurssi
Työikäiset, työhön palaavat tai työssä olevat syöpään sairastuneet
Ryhmätapaamiset lauantaisin 23.9. ja 11.11.2017, Kuopio 
Matkakuluista voi hakea korvausta Kelalta. 
Lisäksi työskentelyä verkon välityksellä alkaen 27.9.2017  yhteensä 
viiden viikon ajan (ei syyslomaviikolla 42). Jokaisella viikolla 
 käsitellään tiettyä teemaa verkkotehtävien, itseopiskelumateriaalin, 
asiantuntijoiden ja vertaiskeskustelujen avulla. 
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry ja  
Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 21.8.2017.

MUUT TEEMAKURSSIT 

Takaisin arkeen syövän jälkeen 
Kaikenikäiset naiset 
Viikonloppu Rokualla 17.–19.3. ja viisi iltaa Raahessa 30.3., 6.4., 20.4., 
4.5., 11.5. ja 18.5.2017
Rokua Health & Spa, Rokua ja  
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys, Raahe
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 17.2.2017. 

 

Opi elämään tässä ja nyt – syöpään sairastuminen elämänmuutoksena 
Vastasairastuneet ja heidän läheisensä
Kuusi kertaa maalis-huhtikuussa klo 17–20, lisätietoja myöhemmin 
www.pohjanmaancancer.fi. 
Edellyttää osallistumista sairaalan ensitietopäivään.  
Hakemukset lähetetään Pohjanmaan Syöpäyhdistykseen,  
Alatori 3, 4. krs. 65100 Vaasa. Tiedustelut numerosta 010 843 6006.
Pohjanmaan Syöpäyhdistys, Vaasa
Järjestäjä Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkamista. 

Opi elämään tässä ja nyt – syöpään sairastuminen elämänmuutoksena
Vastasairastuneet ja heidän läheisensä
Kuusi kertaa maalis-huhtikuussa klo 17–20, lisätietoja myöhemmin 
www.pohjanmaancancer.fi.
Edellyttää osallistumista sairaalan ensitietopäivään.  
Hakemukset lähetetään Pohjanmaan Syöpäyhdistykseen,  
Kauppakatu 1, 60100 Seinäjoki. Tiedustelut numerosta 010 843 6010.
Järjestötalo, Seinäjoki
Järjestäjä Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkamista. 

Luonnosta eväitä elämään
Eläkeikäiset
11.–15.9.2017
Hotelli Pikku-Syöte, Pudasjärvi
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 4.8.2017.

Valokuvasta voimaa, parikurssi 
Kaksi viikonloppua, 25.8.–27.8. ja 23.9.–24.9.2017 
Puhjonranta, Kouvola 
Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 23.6.2017.
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Voimavaroja arkeen
Kuusi kertaa tiistaisin 26.9.–31.11.2017 klo 14–16
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Kehonhuollon aakkoset 
Syöpää sairastavat naiset
Seitsemän kertaa 27.3., 3.4., 10.4., 18.4., 24.4., 2.5. ja 8.5.2017
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Lahti
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 17.3.2017.

Energiaa luonnosta – villivihannekset tutuiksi 
Kurssille voi osallistua myös yksin.
22.–24.5.2017, minkä lisäksi seurantapäivä syksyllä 2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 21.4.2017.

Ote elämään ja omaan hyvinvointiin, parikurssi
27.11.–1.12.2017
Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 30.10.2017.

 

Elämä tässä ja nyt! – Syöpään sairastuminen elämänmuutoksena 
Alle kaksi vuotta sitten sairastuneet joko yksin tai yhdessä läheisen 
kanssa. Kurssille voi osallistua jo hoitojen aikana.
Kuusi kertaa torstaisin 30.3.–18.5.2017 klo 17–19.30, minkä lisäksi 
tapaaminen 14.9.2017
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys, Joensuu
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys
Hakuaika päättyy 3.3.2017. 

Tunteet voimavaroiksi 
Alle kaksi vuotta sitten sairastuneet 
Kahdeksan kertaa torstaisin 21.9.–16.11.2017 klo 17–19.30
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys, Joensuu
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys
Hakuaika päättyy 1.9.2017.

Opi elämään tässä ja nyt – syöpään sairastuminen elämänmuutoksena
Vastasairastuneet ja heidän läheisensä
Kuusi kertaa loka-marraskuussa klo 17–20, lisätietoja myöhemmin  
www.pohjanmaancancer.fi.
Edellyttää osallistumista sairaalan ensitietopäivään.  
Hakemukset lähetetään Pohjanmaan Syöpäyhdistykseen, 
Mannerheiminaukio 1, 67100 Kokkola.  
Tiedustelut numerosta 010 843 6008.
Pohjanmaan Syöpäyhdistys, Kokkola
Järjestäjä Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkamista. 

SYÖPÄ JA KELIAKIA

Yksilökurssi syövän sairastaneille keliaakikoille
28.–31.3.2017
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry ja Keliakialiitto 
Hakuaika päättyy 28.2.2017.
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Svenskspråkiga kurser 
En del av anpassningsträningskurserna är svenskspråkiga, 
och dessa kurser hittar du på följande sidor. Under varje kurs 
nämns det om kursen finansieras av FPA eller STEA. Därigen
om vet du om du ska ansöka till kursen med FPA:s eller STEAs 
blankett.

Parkurs för personer med prostatacancer (67426)
Det rekommenderas att delta i kursen med sin partner.
20.–24.3.2017
Härmä Rehab Center, Ylihärmä
Ansökningstiden fortgår till fem veckor innan kursstart.

Parkurs för personer med bröstcancer (67464)
Det rekommenderas att delta i kursen med sin partner.
29.5.–2.6.2017
Härmä Rehab Center, Ylihärmä
Ansökningstiden fortgår till fem veckor innan kursstart.

Parkurs för patienter med kronisk cancer 
Hösten 2017, närmare uppgifter gällande tidpunkten och plats  
ges senare www.botniacancer.fi.
Ansökningen skickas till Österbottens Cancerförening rf,  
Nedre torget 3, 4. vån., 65100 Vasa.
Förfrågningar tel. 010 843 6006.
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf 
Ansökningstiden utgår cirka en månad innan kursstart.
 

Att lära sig leva i nuet – cancersituationen som livsförändring
Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och  
deras anhöriga
Sex gånger i september och oktober, kl. 17-20.  
Närmare uppgifter gällande tidpunkten ges senare 
www.botniacancer.fi. Ansökningen skickas till Österbottens 
Cancerförening rf, Nedre torget 3, 4. vån., 65100 Vasa.  
Förfrågningar tel. 010 843 6006.
Loftet, Vasa
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf
Ansökningstiden fortgår så länge det finns lediga platser. 
Förutsätter att du deltagit i infotillfälle för  
nyinsjuknade cancerpatienter på VCS.

Parkurs för personer med cancer (67480)
Det rekommenderas att delta i kursen med sin partner.
16.–20.10.2017
Härmä Rehab Center, Ylihärmä
Ansökningstiden fortgår till fem veckor innan kursstart.

STEA

STEA
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Virkistyskurssit ja lomaviikot 

SYÖPÄPOTILAIDEN LOMAVIIKOT 

Virkistyslomia järjestetään eläke- ja työikäisille syöpäpotilaille ja heidän lähei-
silleen sekä lapsiperheille, joissa aikuinen on sairastunut syöpään. 

Lomat toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa, ja STEA 
rahoittaa niitä. Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ohjeita. Lomalle voi hakea korkeintaan 
joka toinen vuosi. Maksun omavastuuosuus on 100–125 euroa henkilöä 
kohti. Perhelomilla aikuisen omavastuu on 125 euroa, ja alle 16-vuotiaiden 
loma tuetaan täysin. Majoitus on kahden hengen huoneissa ja perhelomilla 
perhehuoneissa. 

Kaikilla lomilla on täysihoito ja niihin sisältyy aamiainen, lounas ja päi-
vällinen. Päivittäin on kaksi ohjattua ohjelmaa (paitsi tulo- ja lähtöpäivinä). 
Lomaohjelma voi sisältää esimerkiksi liikkumista luonnossa, hyvinvointi-
luentoja, vesijumppaa, tietovisailuja, yhteisiä illanviettoja ja yleistä virkistystä. 
Lomaohjelma on tarkoituksella väljä, jotta lomalaisille jää aikaa virkistäytyä 
myös omatoimisesti. Perhelomiin sisältyy kaksi kahden tunnin ohjattua 
lasten hoitoa 3–6-vuotiaille lapsille. Lomilla ei ole ohjattuja keskusteluja 
 syövästä tai syöpäkuntoutuksesta.

Lomalle voi hakea täyttämällä Hyvinvointilomat ry:n sivuilta  
(www.hyvinvointilomat.fi) sähköinen hakulomake kohdasta Hae lomalle. Voit 
myös tulostaa hakemuksen osoitteesta www.syopapotilaat.fi (Lomaviikot) tai 
tilata hakukaavakkeen sähköpostitse osoitteesta potilaat@syopapotilaat.fi 
tai puhelimitse 044 053 3211. Lomaviikkojen hakuajat päättyvät noin kolme 
kuukautta ennen lomaviikon alkua.

Hakemukset palautetaan osoitteeseen Hyvinvointilomat ry, Haapaniemen-
katu 14, 00530 Helsinki.

Hyvinvointilomat ry käsittelee hakemukset ja tekee päätökset lomalle 
 valittavista henkilöistä sekä lähettää heille tarvittavat lisätiedot noin kaksi 
viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijoiden suuren määrän vuoksi 
 kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta hakijoille. 

Lomia koskevia lisätietoja saa numerosta 010 830 3400 (ma–pe klo 9–12).

12.–17.2.2017  Imatran kylpylä, Imatra
 Eläkeikäisten loma
 Lomaohjelma on LOTUssa.  
 Haku on auki 17.9.–18.12.2016.

2.–7.5.2017  Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
 Eläkeikäisten loma
 Lomaohjelma on LOTUssa.  
 Haku on auki 4.12.2016–1.2.2017.

15.–20.5.2017  Lautsian lomakeskus, Hauho
 Eläkeikäisten loma
 Lomaohjelma on LOTUssa.  
 Haku on auki 14.12.2016–14.2.2017.

12.–17.6.2017  Tanhuvaaran urheiluopisto, Savonlinna
 Lapsiperheiden loma
 Lomaohjelma on LOTUssa. Haku on auki 14.1.–14.3.2017.

4.–9.9.2017  Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja
 Keski-ikäisten loma
 Lomaohjelma on LOTUssa. Haku on auki 7.4.–6.6.2017.

2.–7.10.2017  Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
 Eläkeikäisten loma
 Lomaohjelma on LOTUssa. Haku on auki 6.5.–4.7.2017.

SYÖVÄN SAIRASTANEIDEN LASTEN, NUORTEN JA HEIDÄN 
PERHEIDENSÄ VIRKISTYSLOMAT 

Sylva ry järjestää yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n ja Maaseudun Terveys- 
ja Lomahuolto ry:n kanssa tuettuja lomia koululaisten talvi-, kesä-, syys- ja 
joulu lomien aikana. Lomat toteutetaan STEAn ja Sylvan tuella. Perheet mak-
savat itse vain matkakulunsa ja lomapaikan maksullisen lastenhoidon, jos sitä 
on saatavilla.

Vuonna 2016 lomalla olleet perheet eivät ole oikeutettuja lomatukeen 
vuonna 2017. Etusijalla ovat perheet, jotka eivät ole ennen olleet tuetulla 
lomalla.

Lomat on tarkoitettu alle 18-vuotiaiden syöpäsairaiden lasten ja nuorten 
perheille. Lomalle pääseminen ei edellytä Sylvan jäsenyyttä. Lomaan sisältyy 
majoitus, lomaohjelma ja täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen ja loma-
paikasta riippuen myös iltapala).

Hakuohjeet ja mahdolliset muutokset lomakohteisiin ja hakuaikoihin saa 
osoitteesta www.sylva.fi tai tiedustelemalla puhelimitse puh. 09 135 6866. 
Hakemukset palautetaan osoitteeseen Sylva ry, Mariankatu 26 B 23,  
00170 Helsinki. 
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Tuntuu tosi hyväl
tä kertoa sairas
tumiseen liittyvistä 
ajatuksista ihmisille, 
jotka eivät ryhdy 
katsele maan 
nurkkia. 
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TALVILOMAT
27.2.–4.3.2017  Ikaalisten Kylpylä, Ikaalinen 
  Hakuaika päättyy 29.11.2016.

6.–11.3.2017  Vuokatin Urheiluopisto, Sotkamo 
  Hakuaika päättyy 6.12.2016.

KESÄLOMA
2.7.–7.7.2017  Yyterin Kylpylähotelli, Yyteri 
  Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet 
  Hakuaika päättyy 31.3.2017.

SYYSLOMA
15.–20.10.2017  Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola 
  Hakuaika päättyy 22.6.2017.

JOULULOMA
22.–27.12.2017  Kuortaneen Urheiluopisto, Kuortane 
  Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet 
  Hakuaika päättyy 22.9.2017.

KURKKU- JA SUUSYÖPÄPOTILAIDEN 
VIRKISTYSLOMAVIIKOT 

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää Mikkelissä (Ristiinassa), 
Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa kaksi erillistä virkistyslomaviikkoa. 

15.–20.5.2017  Talkoo-, virkistys- ja ulkoiluviikko 
  Hakuaika päättyy 15.4.2017.

28.8.–2.9.2017  Talkoo-, virkistys- ja ulkoiluviikko 
  Hakuaika päättyy 15.7.2017.

Ajankohdat vahvistetaan alkuvuodesta 2017. Niistä ilmoitetaan verkkosivuilla 
le-invalidit.fi, jäsenlehdessä sekä Syöpäjärjestöjen tapahtumakalenterissa. 
Lomaviikolla kunnostetaan ulkoilualueita, pelataan pihapelejä ja vietetään 
lomaa sekä tavataan vertaisia.
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Toinen saman läpikäynyt 
tietää tunteesi. Sain kurssilta 
iloa omaan elämääni.
”

”
Lomaviikon osallistumismaksu on Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n 

jäseniltä 150 euroa henkilöltä kahden hengen huoneessa ja 190 euroa henki-
löltä yhden hengen huoneessa. Muille kuin jäsenille lomaviikko maksaa 250 
euroa henkilöltä kahden hengen huoneessa ja 290 euroa henkilöltä yhden 
hengen huoneessa.

Hintaan sisältyy muun muassa täysihoito (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi 
ja päivällinen), majoitus sekä uinti- ja saunomismahdollisuus.

Lomaviikkojen rahoituksesta vastaa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys 
ry. Lomaviikkojen rahoitukseen ei saada ulkopuolista avustusta. Lomaviikkojen 
toteutuminen edellyttää riittävää osanottajamäärää. 

Hakemuslomakkeen saa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n  
toimistosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta www.le-invalit.fi tai Ystävän Tuki 
-lehdestä. 

LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN VIRKISTYSLOMAT 

Meri-Karinan Hyvinvointikeskuksessa Turussa järjestetään mieltä ja kehoa 
virkistäviä lomia. Virkistysloman hintaan sisältyy monipuolinen ohjelma, 
ruokailut ja majoitus. Lomaohjelma sisältää muun muassa ohjattua liikuntaa 
(tutustutaan myös uusiin lajeihin), luovaa toimintaa, kuntosalin ja allasosaston 
käyttömahdollisuuden sekä rentouttavaa mukavaa yhdessäoloa. 

Virkistysloman majoitus yhden hengen huoneessa maksaa 265 euroa henki-
löltä ja kahden hengen huoneessa 225 euroa henkilöltä.

Hakulomakkeen saa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä puh. 02 265 7610 
ja osoitteesta www.lssy.fi tai www.merikarina.fi. 

22.–26.5.2017 Virkistysloma

2.–6.10.2017 Virkistysloma

6.–7.5.2017 Naisten viikonloppu (wellness weekend for ladies)
  Hinta 100 euroa henkilöltä

18.–19.11.2017 Naisten viikonloppu (wellness weekend for ladies)
  Hinta 100 euroa henkilöltä

http://www.le-invalit.fi
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Yhteystiedot 

ALUEELLISET SYÖPÄYHDISTYKSET

Alueelliset syöpäyhdistykset auttavat, neuvovat ja tukevat sairastunutta ja 
hänen läheisiään. Syöpäyhdistyksillä on neuvonta-asemia ja paikallisosastoja 
eri puolilla Suomea. Alueelliset syöpäyhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita, 
joiden tarjoamat palvelut vaihtelevat alueittain ja yhdistyksen koon mukaan. 

Syöpäjärjestöjen kuntoutumista edistäviin tukimuotoihin ja palveluihin 
kuuluu neuvonta- ja tukipalvelut (yksilöllinen tuki ja ohjaus, kasvokkain tai 
puhelimitse tapahtuva neuvonta), ensitiedon antaminen, vertaistukiryhmä-
toiminta sekä vapaaehtois- ja virkistystoiminta syöpää sairastaville ja heidän 
läheisilleen. Lisäksi yhdistykset järjestävät muita tapahtumia, koulutuksia ja 
yleisötilaisuuksia. 

Yhdistykset ovat mukana syövän ehkäisyssä ja varhaistoteamisessa. 
Alueelliset syöpäyhdistykset kouluttavat alueensa terveydenhuoltoalan 
ja muiden ammattialojen työntekijöitä sekä vierailevat kouluissa ja työ-
paikoilla – ja tuovat erityisesti esille terveyden edistämisen näkökulmaa. 
Syöpäyhdistykset ovat mukana järjestämässä STEAn ja Kelan rahoittamia 
sopeutumisvalmennuskursseja. 

Neuvonta-asemilla terveydenhuollon ammattilaiset antavat henkilökoh-
taista neuvontaa ja tukea syövän kaikissa vaiheissa. Joissakin alueellisissa 
syöpäyhdistyksissä on sairaanhoitajan vastaanotto, jossa tehdään pieniä 
hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi ompeleiden poistoa. Lisäksi joissakin syöpä-
yhdistyksissä tarkastetaan ihon luomia ja annetaan periytyvyysneuvontaa. 
Syöpäyhdistykset välittävät myös rintasyöpäpotilaille rintaproteeseja. 

Osa syöpäyhdistyksistä tarjoaa tukea ja tukihenkilöitä myös saattohoito-
vaiheessa oleville ja heidän läheisilleen. Syöpäyhdistysten tarjoamat palvelut 
ovat pääasiassa maksuttomia. Lisätietoja syöpäyhdistysten palveluista saat 
alueesi syöpäyhdistyksestä sekä yhdistysten verkkosivuilta.

Suomen Syöpäyhdistys ry
Cancerförening i Finland
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
puh. 09 135 331
tiedotus@cancer.fi
www.kaikkisyovasta.fi

Valtakunnallinen neuvontapalvelu
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
puh. 0800 19414
neuvonta@cancer.fi
www.kaikkisyovasta.fi

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Liisankatu 21 B 15 
00170 Helsinki 
puh. 09 696 2110 
etela-suomi@essy.fi
www.etela-suomensyopayhdistys.fi

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Kilpisenkatu 5 B 9 
40100 Jyväskylä 
puh. 014 333 0220 
syopayhdistys@kessy.fi
www.keski-suomensyopayhdistys.fi

Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry 
Kotkankatu 16 B 
48100 Kotka 
puh. 05 229 6240 
toimisto@kymsy.fi
www.kymenlaaksonsyopayhdistys.fi

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus 
Seiskarinkatu 35 
20900 Turku 
puh. 02 265 7666 
meri-karina@lssy.fi
www.lssy.fi

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry 
Hämeenkatu 5 A, 7. kerros 
33100 Tampere 
puh. 03 2499 200
toimisto@pirsy.fi
www.pirkanmaansyopayhdistys.fi

mailto:tiedotus@cancer.fi
http://www.kaikkisyovasta.fi
mailto:neuvonta@cancer.fi
http://www.kaikkisyovasta.fi
mailto:etela-suomi@essy.fi
http://www.etela-suomensyopayhdistys.fi
mailto:syopayhdistys@kessy.fi
http://www.keski-suomensyopayhdistys.fi
mailto:toimisto@kymsy.fi
http://www.kymenlaaksonsyopayhdistys.fi
mailto:meri-karina@lssy.fi
http://www.lssy.fi
http://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi
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Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry 
Alatori 3, 4. kerros
65100 Vaasa
puh. 010 843 6000 
info@pohjanmaancancer.fi
www.pohjanmaancancer.fi
www.botniacancer.fi

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry 
Karjalankatu 4 A 1 
80200 Joensuu 
puh. 013 227 600 
www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry 
Kuninkaankatu 23 B 
70100 Kuopio 
puh. 017 580 1801 
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Rautatienkatu 22 B 13 
90100 Oulu 
puh. 0400 610 292 
www.pohjois-suomensyopayhdistys.fi

Saimaan Syöpäyhdistys ry 
Maakuntagalleria 
Kauppakatu 40 D 
53100 Lappeenranta 
puh. 05 451 3770 
saimaa@sasy.fi
www.saimaansyopayhdistys.fi

Satakunnan Syöpäyhdistys ry 
Yrjönkatu 2, 2. kerros 
28100 Pori 
puh. 02 630 5750 
toimisto@satakunnansyopayhdistys.fi
www.satakunnansyopayhdistys.fi

http://www.pohjanmaancancer.fi
http://www.botniacancer.fi
http://www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi
mailto:toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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http://www.pohjois-suomensyopayhdistys.fi
mailto:saimaa@sasy.fi
http://www.saimaansyopayhdistys.fi
mailto:toimisto@satakunnansyopayhdistys.fi
http://www.satakunnansyopayhdistys.fi
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Ålands Cancerförening rf 
Nyfahlers 
Skarpansvägen 30 
Ax-22100 Mariehamn 
tel. 018 22 419 
info@cancer.ax
www.cancer.aland.fi
www.cancer.ax

VALTAKUNNALLISET POTILASJÄRJESTÖT 

Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry 
Saukonpaadenranta 2 
00180 Helsinki 
puh. 010 4222 540, 050 377 6770 
info@colores.fi
www.colores.fi

Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry on suolistosyöpäpotilaiden 
valtakunnallinen etujärjestö. Järjestö tukee potilaita ja heidän läheisiään tar-
joamalla heille suolistosyöpään liittyvää tietoa ja vertaistukea. Järjestö myös 
kouluttaa suolistosyöpäpotilaiden tukihenkilöitä.

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
Saukonpaadenranta 2
00180 Helsinki
puh. 040 147 0757
toimisto@europadonna.fi
www.europadonna.fi

Rintasyöpäyhdistys on rintasyöpää sairastavien valtakunnallinen etujärjestö. 
Toiminnan ydin on tarjota vertaistukea sairauden eri vaiheissa ja näin paran-
taa rintasyöpää sairastavien elämänlaatua.

Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, Propo 
Saukonpaadenranta 2 
00180 Helsinki 
puh. 041 501 4176, 044 988 8844
toimisto@propo.fi
www.propo.fi

Suomen eturauhassyöpäyhdistys on eturauhassyöpää sairastavien valtakunnal-
linen etujärjestö. Yhdistys tekee tiedotus-, koulutus- ja valistustyötä sekä järjes-
tää erilaisia tilaisuuksia eturauhassyöpää sairastaville ja heidän omaisilleen.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 
Kolmas Linja 29 
00530 Helsinki 
puh. 040 514 6045 
le-invalidit@kolumbus.fi 
www.le-invalidit.fi

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on valtakunnallinen kurkku- ja suu-
syöpäpotilaiden etujärjestö. Järjestö järjestää puhekuntoutusta, sopeutumis-
valmennusta sekä tukihenkilö- ja lomatoimintaa.

Suomen Syöpäpotilaat ry 
Malminkaari 5 
00700 Helsinki 
puh. 044 053 3211 (potilasoppaat, lomaviikot) 
puh. 044 515 7517 (verkostot) 
potilaat@syopapotilaat.fi
www.syopapotilaat.fi

Suomen Syöpäpotilaat ry on syöpäpotilaiden valtakunnallinen etujärjestö,   
jonka kolme päätehtävää ovat potilasviestintä, valtakunnallisten syöpäkohtais-
ten potilasverkostojen ylläpitäminen sekä syöpäpotilaiden valtakunnallinen 
edunvalvonta.

Sylva ry 
Mariankatu 26 B 23 
00170 Helsinki 
puh. 09 135 6866 
sylva@sylva.fi
www.sylva.fi

Sylva ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea 
syöpää sairastavia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Yhdistys järjestää 
vertaistukea, tapaamisia ja tuettuja lomia, jotka auttavat selviytymään syövän 
aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Yhdistys kouluttaa tukihenkilöitä ja järjes-
tää koulutuspäiviä syöpää sairastavien lasten parissa työtä tekeville lääkäreille, 
hoitajille ja erityistyöntekijöille. Yhdistys julkaisee myös perheille tarkoitettuja 
oppaita ja jäsenlehteä.

mailto:info@cancer.ax
http://www.cancer.aland.fi
http://www.cancer.ax
mailto:info@colores.fi
http://www.colores.fi
http://www.europadonna.fi/
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mailto:potilaat@syopapotilaat.fi
http://www.syopapotilaat.fi
mailto:sylva@sylva.fi
http://www.sylva.fi
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Sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssit 2017

Työryhmä  Tuire Muona, Marika Sorvari ja  
 Liisa Pylkkänen 
Toimitus  Marika Javanainen Juttutoimisto Helmi
Taitto  Sisko Honkala
Valokuvat  Vesa-Matti Väärä ja Terho Puustinen
Kustantaja  Suomen Syöpäyhdistys ry
Painopaikka  Painotalo Plus Digital Oy 2017

Esite on tehty STEAn tuella.
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