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Määränpäänä hyvä elämä  
Syöpäjärjestöjen kurssiopas
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Olemme tukenasi, 
                 kun sille on tarve

Syöpäjärjestöt järjestävät kahdenlaisia 
kursseja. Tarjoamme niin sanottuja 
avokursseja, joille osallistut viikoittain 
muutamaksi tunniksi, yleensä iltaisin. 
Avokurssit kestävät tyypillisesti parin 
kuukauden ajan. Osa kursseista järjeste-
tään puolestaan kuntoutuskeskuksissa, 
joissa myös yövytään. Nämä kurssit 
kestävät 3–5 vuorokautta. Järjestämme 
kursseja niin syöpään sairastuneille 
kuin läheisille, koko perheille, paris-
kunnille – ja läheisensä menettäneille. 
Kursseja järjestetään eri puolilla Suomea 
ympäri vuoden.

Milloin kursseille sitten kannattaa 
mennä? Se riippuu sekä sinusta itsestä-
si, tavoitteistasi, tarpeistasi että kurssin 
sisällöstä. Osalle kursseista voi hakeutua 
jo hoitojen aikana, osalle vähän myö-
hemmin. Huomioithan, että kaikkien 
kurssien hakuaika umpeutuu noin 
kuukautta ennen kurssin alkua. Mikäli 
sinua pohdituttaa hakeminen, kurssin 
oikea-aikaisuus tai kurssin soveltumi-
nen sinulle, voit keskustella kurssin 
järjestävän yhdistyksen neuvontahoita-
jan kanssa. 

Tässä esitteessä kurssit on jaoteltu eri 
teemoihin, ja teemojen alla kurssit ovat 
aikajärjestyksessä. Teemaohjelman lisäk-
si kurssit voivat sisältää mm. luentoja, 
ryhmätöitä ja keskustelua. Kurssin koh-
dalla on lyhyt kuvaus kurssin sisällöstä. 
Lisää tietoa kursseista saat ottamalla 
meihin suoraan yhteyttä. Eri yhdistysten 
yhteystiedot on koottu esitteen loppuun.

JOHDANTO

TODETAAN SE HETI ALKUUN: syöpä on 
vakava sairaus. Se laittaa koko elämän 
uuteen järjestykseen. Se pelottaa, muut-
taa arkea ja ihmissuhteita. Se pistää 
pohtimaan käsitystä omasta itsestä sekä 
ympäröivästä maailmasta. Miksi minä? 
Paranenko? Palaako elämä koskaan en-
nalleen? Menetänkö rakkaan ihmisen?

Jokainen toipuu ja käsittelee syöpää 
omalla tavallaan. Vakavan sairauden 
kanssa ei kuitenkaan tarvitse pärjätä yk-
sin. Kokemusten jakaminen, omien tun-
teiden kohtaaminen ja tiedon saaminen 
ovat tärkeitä asioita syövän aikana ja sen 
jälkeen. Vertaistuen merkitystä ei voi 
liiaksi korostaa. Se, että näkee ja kuulee 
muidenkin sairastavan, helpottaa oloa. 
Vertaistuki taittaa pahimman kärjen 
pelolta, itkettää ja usein myös naurattaa.

Syöpäjärjestöt tarjoavat erilaisia kurs-
seja, joilla tuetaan kuntoutumistasi ja 
jaksamistasi. Tavoitteena on, että löydät 
voimia ja työkaluja oman hyvinvointisi 
tueksi, saat tietoa sairaudesta ja sen 
tuomasta elämänmuutoksesta, saat vink-
kejä arjen ja ajatustesi käsittelyyn sekä 
kohtaat muita samassa tilanteessa ole-
via. Syöpäjärjestöjen kursseja kutsutaan 
virallisesti sopeutumisvalmennuskurs-
seiksi. Niitä ohjaavat terveydenhuollon 
ammattilaiset.

On hyvä muistaa, että kuntoutumi-
nen on prosessi. Se ei tapahdu yhden 
kurssin aikana, mutta kurssi voi laittaa 
jotain tärkeää alulle tai tarjota levähdyk-
sen hetken. Kursseilta saat monenlaisia 
asioita – suuria ja pieniä. Yksi saa uutta 
tietoa juuri omasta sairaudestaan, toinen 
oppii hallitsemaan kipua, kolmas löytää 
uuden harrastuksen ja neljäs elinikäisen 
ystävän.

OBS!
Cancerorganisationerna 

arrangerar två svenskspråkiga 
kurser, som du hittar på  

sidan 15 eller på adressen  
alltomcancer.fi.

Fpa:s svenskspråkiga kurser 
finns på sidan 55.

” En ole yksin 
sairauteni 
kanssa. Se 
helpottaa.”
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Symboleiden selitykset 
Kurssille osallistutaan yksin.

Kurssille osallistutaan  yhdessä puolison, 
kumppanin, ystävän tai muun läheisen 
kanssa. 

Kurssille osallistutaan koko perheen 
voimin.

Avokuntoutuskurssi: Kurssitapaamisia 
järjestetään viikoittain ja tapaamiset 
kestävät yleensä muutaman tunnin. 
Kurssien kokonaiskesto on tyypillisesti 
1–2 kuukautta.

Kuntoutuskeskuskurssi: Kurssi 
 järjestetään kuntoutuskeskuksessa 
ja kurssilla yövytään. Kurssit kestävät 
 yleensä 3–5 vuorokautta.

” Kurssilla oli 
monipuolista 
ohjelmaa, ihanat 
ohjaajat ja 
asiantuntevat 
luennoitsijat.”

” Sain voimaa 
muiden 
tarinoista.”

” Lapseni viihtyivät 
perhekurssilla 
hyvin.”

” Sain liikunta
kipinän. 
 Kurssi motivoi 
 liikkumaan  
omalla tavalla.”

” Yritän löytää nyt 
myös arkeeni 
vertaistukea ja 
ystävien seuraa.”

” Sain 
armollisuutta 
itseäni 
kohtaan.”

KURSSITEEMA 1

KURSSITEEMA 2

KURSSITEEMA 3

KURSSITEEMA 4
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ANNALEENA JA PEKKA MELLERI 
osallistuivat Elämä tässä ja nyt -kurssille 
Vaasassa. Kurssi järjestettiin avomuo-
toisena, mikä tarkoittaa sitä, että ryhmä 
kokoontui kurssin aikana kuusi kertaa 
muutaman tunnin kerrallaan. Tämän 
lisäksi kurssin jälkeen oli yksi seuran-
tapäivä. Anna-Leena osallistui kurssille 
multippeli myeloomaan eli luuytimen 
syöpään sairastuneen miehensä Pekka 
Mellerin kanssa. Diagnoosin Pekka sai 
helmikuussa 2019, joten tieto sairas-
tumisesta oli kurssille osallistumisen 
aikaan vielä melko tuore.

”Ajatus osallistumisesta tuntui heti 
tärkeältä. Ehdottomasti olin sitä mieltä, 
että vertaistuki on tärkeää meille mo-
lemmille ja siinä suhteessa kurssi täytti 
odotukseni”, Anna-Leena Melleri toteaa. 
”Minä taas olin aluksi sitä mieltä, että en 
halua olla ryhmässä, jossa vain tautiset 
keskustelevat sairauksistaan. Pikkuhiljaa 
ymmärsin, että jokaisessa pariskunnassa 

TEKSTI: EIJA VALLINHEIMO

VALOKUVAT: ANDY PRINKKILÄ

Ahaa-elämyksiä  
  ja rentoa  
 meininkiä

Puolison sairastuminen ja syövän kanssa eläminen merkitsee kriisiä, 
joka kuluttaa molempien voimavaroja. Parisuhde joutuu koetukselle, 
kun syöpä vie toiselta voimat, ja yhtäkkiä toinen osapuoli  joutuukin 
kannattelemaan toista. Kun parisuhteen tasapaino järkkyy, apua 
 kannattaa rohkeasti hakea.

toinen on terve, joten päätimme osallis-
tua”, Pekka Melleri muistelee.

”Kurssi oli oikein onnistunut ja siihen 
vaikutti paljon se, että ryhmämme oli 
pieni. Meidän lisäksemme kurssille 
osallistui kaksi muuta pariskuntaa, ja 
kaikilla meillä oli paljon puhuttavaa. 
Parasta oli, että meistä tuli ystäviä ja 
saatoimme avoimesti puhua kaikesta, 
koska vaitiolovelvollisuus oli niin itses-
täänselvää. Kenelläkään ei ollut tarvetta 
päteä tai yrittää olla jotain muuta kuin 
oli”, Anna-Leena kertoo.

”Hyvään kokemukseen vaikutti myös 
hyvät ohjaajat, joilla on pitkä kokemus. 
He osasivat olla taustalla ja kuiten-
kin johdattelivat keskustelua. Lisäksi 
kurssilla oli rento meininki ja kurssilla 
oli hauskaa. Uskomatonta mutta totta”, 
Pekka komppaa. 

”Kurssin alussa me kaikki olimme 
sitä mieltä – ehkä vähän kyynises-
ti – ettei kärsimys jalosta, vaan se on 

KOKEMUKSIA KURSSISTA

” Keskustelut toivat 
meitä lähemmäs 
toisiamme, 
läheisyys 
vahvistui.”
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 lähinnä pirullista. Mutta kyllä se jotenkin 
silti pehmentää ja syventää luonnetta. 
Viimeisessä seurantatapaamisessa huo-
masin, miten paljon arvostin ryhmämme 
jäseniä. Ehkä kärsimys kuitenkin jollakin 
tavalla jalostaa”, Anna-Leena Melleri 
pohtii. 

Kurssi tuotti pariskunnalle myös 
ahaa-elämyksiä. ”Olin osallistuessani 
niin sairauden alkuvaiheessa, että en 
vielä halunnut – enkä osannut – kertoa 
sairaudestani muille. Olin kertonut vain 
perheelleni, lähisukulaisille ja lähimmil-
le ystävilleni. Pikkuhiljaa aloin kertoa 
useammille; kirjoitin esimerkiksi Face-
bookiin päivityksen sairaudestani, johon 
olen saanut yli sata peukutusta ja kom-
menttia”, Pekka kertoo rohkaistuneena.

Anna-Leena ja Pekka suosittelevat 
kurssia kaikille. ”Ymmärrämme tietysti, 
että me olemme tässä asiassa kaikki 
vähän erilaisia. Ehkä kuitenkin hiukan 
harmittaa niiden puolesta, jotka eivät ota 
tarjottua apua vastaan, sillä vakavan sai-
rauden kanssa ei tarvitse pärjätä yksin.”

kurssista muotoutuu prosessi

”Kurssi ja sen tehtävät on rakennettu 
niin, että näistä kuudesta tapaamisesta 
syntyy prosessi. Tämän prosessin aikana 
yleensä näemme, miten osallistujat 
saavat uutta voimaa omien tunteiden 
kä sittelyyn ja sairauden kanssa elämi-
seen”, kuvailee vastaava hoitaja Margita 
Strandberg-Heinonen Pohjanmaan 
Syöpäyhdistyksestä. 

Tärkeä osa kurssia ovat kotitehtävät, 
joita pariskunnat tekevät erillään ja 
yhdessä parina. Kotitehtävät puretaan 
yhteisissä tapaamisissa. 

”Kotitehtävien tarkoituksena on auttaa 
pareja keskus telemaan avoimesti asiois-
ta, jotka heitä askarruttavat”, Margita 
sanoo.

 Sairau den tuoasta elämäntilanteen 
muutok sesta on tärkeää puhua: on 
muistettava kysyä sekä itseltään että toi-
selta, kuinka sinä jaksat. On hyvä käydä 
yhdessä läpi, mikä kaikki on hyvin, mitä 
kumpikin toivoo ja mitä voitaisiin tehdä 
toisin kuin ennen.

KYSYTTYÄ

1
Mitä kurssi maksaa?

Kurssit ovat sinulle maksuttomia.   
Niihin sisältyy ohjelma sekä  mahdollinen 

majoitus ja ruoka. Kelalta voit 
 hakea korvauksia matkakuluihin tai 
 kuntoutusrahaa, jos kurssin takia  
et pääse töihin. Helpoiten haet  

Kelan korvauksia  
www.kela.fi/kuntoutusraha ja  

www.kela.fi/matkakorvaus

3
Kuka voi hakea kurssille?

Kuka tahansa tuen, tiedon tai  kuntoutuksen 
tarpeessa oleva syöpään sairastunut tai 
 hänen läheisensä voi hakea kursseille. 

 Jotkut kurssit on tarkoitettu esimerkiksi 
vain tiettyä syöpää sairastaneille, lapsi
perheille tai läheisille. Hakeaksesi sinun 

ei tarvitse olla minkään syöpäyhdistyksen 
jäsen ja voit hakea missä päin tahansa 

Suomea järjestettävälle kurssille. 

5
Milloin kurssin  

hakuaika päättyy?
Kaikkien kurssien hakuaika päättyy noin 
kuukautta ennen kurssin alkua. Vaikka 

hakuaika olisi jo päättynyt,  kannattaa aina 
kysyä mahdollisuutta vielä  osallistua. 

 Yksityiskohtaisemmat tiedot ja hakuohjeet 
saat järjestävän  yhdistyksen verkkosivuilta 

tai ottamalla yhteyttä yhdistykseen. 

2
Mikä ihmeen sopeutumis-

valmennuskurssi?
Sopeutumisvalmennus on terveyden huollon 
ammattilaisten tapa puhua  kuntoutumisesta 

ja siihen liittyvistä palveluista. Älä anna 
hankalan sanan hämätä! Sopeutumis

valmennuskurssien tarkoituksena on auttaa 
sinua selviytymään syövän aiheuttamasta 

 elämänmuutoksesta. Haluamme, että pystyt 
elämään  mahdollisimman hyvää elämää  

syövästä huolimatta.

*Poikkeus vahvistaa säännön:  
Mikäli kurssille haetaan sähköisesti  

tai erilaisella hakulomakkeella,  
siitä on lisätieto kurssin yhteydessä

4
Miten haen kurssille?

1. Täytä hakulomake. Hakulomake löytyy  
tämän esitteen keskiaukeamalta ja  

pdfmuotoisena, tulostettavana versiona 
osoitteesta kaikkisyovasta.fi

2. Lähetä lomake postitse siihen yhdistykseen, 
joka kurssin järjestää. Hakuaika päättyy  
noin kuukautta ennen kurssin alkua.* 
3. Otamme sinuun yhteyttä, mikäli  

tarvitsemme lisätietoja.
4. Valituille ilmoitamme noin kuukautta  

ennen kurssin alkua.

6
Muita kysymyksiä? 

Ota meihin yhteyttä!  
Tarjolla  muutakin tukea.

Kuntoutuskurssit ovat yksi 
 Syöpäjärjestöjen tarjoama tuen  muoto. 

Tarjoamme myös muun muassa 
 neuvontaa ja vertaistukea eri muodoissa.  

Lue lisää: kaikkisyovasta.fi tai ota  
yhteyttä jäsenyhdistyksiimme.



KUN SYÖPÄ VIE leijonanosan arjesta ja 
voimista, miten silloin jaksaa huolehtia 
omasta hyvinvoinnistaan? Etsiä tietoa 
sairaudesta? Viettää aikaa puolison kans-
sa? Arvostaa itseään? Käydä kaupassa? 
Hymyillä?

Vakavan sairauden aikana pienil-
läkin hyvillä asioilla on merkitystä. 
Erilaisilla hyvinvointiin, jaksamiseen ja 
ihmissuhteisiin keskittyvillä kursseilla 
tarkastelemme elämän perusasioita ja 
sairauden tuomia haasteita laajasti, eri 
näkökulmista.

Näillä kursseilla etsimme keinoja, 
joiden avulla totuttelet syövän aiheutta-
maan elämänmuutokseen. Pohdimme, 
miten vakavan sairauden aikana ja 
jälkeen voi saada omat voimansa takai-
sin ja pitää huolta jaksamisesta. Saat 
käytännön työkaluja arkisiinkin pulmiin 
ja apua tunteiden käsittelyyn. Myös ver-
taistuki on tärkeässä roolissa. Samassa 
tilanteessa olevien ihmisten kohtaami-
nen on usein kullanarvoista.

Järjestämme kursseja erilaisissa 
elämänvaiheissa oleville ihmisille: 
työikäisille, eläkeläisille, lapsiperheille ja 
nuorena sairastuneille. Jos kurssi on tar-
koitettu tiettyä syöpää sairastaville, saat 
kurssilta myös sairauskohtaista tietoa. 
Osalle kursseista voit tulla puolison tai 
ystävän kanssa.

Pienin askelin  
 kohti parempaa

HYVINVOINTI JA JAKSAMINEN

IHMISSUHTEET

NAISEUS JA SEKSUAALISUUS

nämä kurssit on jaoteltu  
kolmen eri otsikon alle:

Hyvinvointi ja jaksaminen -kursseilla 
pysähdymme jokapäiväisen elämän ää-
relle. Kursseilla etsimme keinoja oman 
jaksamisen ja arjen pyörittämisen tuek-
si. Keskiössä ovat sairaudesta paranemi-
nen, perhe-elämä ja työnteko. Pohdim-
me myös, mitkä asiat voivat tuoda iloa ja 
merkityksellisyyttä juuri sinulle.

Ihmissuhteet-otsikon alta löydät 
kursseja, joilla pohditaan, mitä sairaus 
tekee esimerkiksi parisuhteellesi. Näillä 
kursseilla etsitään keinoja pitää yllä 
parisuhdetta muuttuneessa tilanteessa. 
Minkälaisia rooleja suhteessa voi olla? 
Miten käsitellä omia ja toisen tunteita 
sairauden aikana ja sen jälkeen?

Naiseus ja seksuaalisuus -kurssit 
suuntaavat huomion naisen omaku-
vaan. Kursseilla etsitään keinoja, joilla 
itsetuntoa ja omaa naiseuttaan voi vah-
vistaa sairaudesta huolimatta. Kursseja 
järjestetään esimerkiksi rintasyöpään 
ja gynekologisiin syöpiin sairastuneille. 
Puhumme muun muassa sairauden 
tuomista muutoksista kehoon, seksu-
aalisuudesta ja sopeutumisesta uuteen 
tilanteeseen.
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” Opin hyväksymään 
itseni ja sairauteni 
paremmin.”

Kurssiteema 1



12 13

Hyvinvointi ja jaksaminen

suunta eteen ja ylöspäin -kurssi 
syöpähoitojen jälkeisen  
kuntoutuksen tueksi

Kurssilla saa tukea oman toipumisen 
edesauttamiseen liikunnalla ja terveel-
lisellä ravitsemuksella. Kurssi on tar-
koitettu kaikille syöpään sairastuneille, 
joilla syöpähoidot ovat jo takanapäin.
AIKA: Kurssitapaamiset 4 kertaa 10.2., 17.2., 
24.2. ja 2.3.2020
PAIKKA: Pirkanmaan Syöpäyhdistys, 
Tampere
JÄRJESTÄJÄ: Pirkanmaan Syöpäyhdistys
HUOM! Kurssille haetaan sähköisellä 
hakulomakkeella, jonka saat osoitteesta 
pirkanmaansyopayhdistys.fi. Lisätietoja saat 
ottamalla yhteyttä yhdistykseen.

rinta- tai munasarjasyöpään  
sairastuneet brca geenivirhettä 
kantavat

Saat tietoa geenivirheen periytyvyydestä 
ja syövän hoidoista. Pääset keskuste-
lemaan geenivirheen merkityksestä ja 
vaikutuksista. Kurssi on tarkoitettu nai-
sille ja miehille, jotka ovat sairastuneet 
rinta- tai munasarjasyöpään ja kantavat 
BRCA geenivirhettä. Voit osallistua 
myös läheisen kanssa.
AIKA: Kurssitapaamiset 3 kertaa: to 27.2.,  
to 12.3. ja to 26.3.2020 klo 1620. 
PAIKKA: Ravintola Pääposti,  
(Savumerkki Asauna tila 10. krs.) Manner
heiminaukio 1 B, 00100 Helsinki 
JÄRJESTÄJÄ: Suomen Syöpäyhdistys ja HUS 
perinnöllisyyspoliklinikka
HUOM! Tälle kurssille saat sähköisen 
hakulinkin lähettämällä sähköpostia taina.
hakkinen@cancer.fi 

syöpä ruuhkavuosina  
– selviytymisen avaimia  
lapsiperheessä, alle 45-naiset

Kurssilla saat keinoja elämän eri osa- 
alueilla selviytymiseen. Kurssi on tarkoi-
tettu alle 45-vuotiaille naisille, joilla on 
alaikäisiä lapsia.
AIKA: Kurssitapaamiset 2.3.–6.4.2020 
PAIKKA: EteläSuomen Syöpäyhdistys
JÄRJESTÄJÄ: EteläSuomen Syöpäyhdistys

positiivisin askelin kohti  
terveempää elämää – avokurssi

Kurssilla keskitytään terveyttä ja hyvin-
vointia tukeviin asioihin. Teemoina on 
mm. voimaa ja terveyttä ravinnosta sekä 
iloa liikkumiseen ja tukea painonhal-
lintaan. Kurssi on tarkoitettu kaikille 
syöpään sairastuneille, joilla syöpähoidot 
ovat jo takanapäin.
AIKA: Kurssitapaamiset 6 kertaa  
23.3.–4.5.2020 (ei 13.4.)
PAIKKA: Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Tampere
JÄRJESTÄJÄ: Pirkanmaan Syöpäyhdistys
HUOM! Kurssille haetaan sähköisellä 
hakulomakkeella, jonka saat osoitteesta 
pirkanmaansyopayhdistys.fi. Lisätietoja saat 
ottamalla yhteyttä yhdistykseen.

kurssi syövän sairastaneille  
keliaakikoille

Kurssin tavoitteena on lisätä voimava-
roja syövän jälkeen ja tukea keliakiaa 
sairastavaa. Kurssilta saat vinkkejä mm. 
gluteenittoman ruokavalion noudattami-
seen ja hyvinvointia tukeviin elintapoi-
hin. Kurssilla yövytään.
AIKA: 14.–17.4.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

nuorten aikuisten  
20–25-vuotiaiden voima-viikonloppu

VOIMA-viikonloppu on tarkoitettu 
20–25-vuotiaille nuorena aikuisena 
syövän sairastaneille. Nuorena aikuisena 
syöpään sairastuneiden VOIMA-viikon-
lopun tavoitteena on tarjota mahdolli-
suus jakaa ajatuksia, tunteita, kokemuk-
sia ja näkökulmia sairastettuun syöpään 
liittyen sekä saada ammatillista tukea 
ja eväitä omaan arkeen. Viikonlopussa 
yhdistyivät voimavaralähtöinen ja ratkai-
sukeskeinen ammatillinen ohjaus sekä 
sairastuneiden keskinäinen vertaistuki. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 26.–28.6.2020
PAIKKA: Pääkaupunkiseutu
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja niina.vilkman@sylva.fi

hyvinvointia ja jaksamista  
vahvistava avokurssi alle  
68-vuotiaille

Kurssilla saat monipuolisesti vinkkejä 
hyvinvointisi ja jaksamisesi parantami-
seksi. Teemoina ovat mm. minäkuvan 
vahvistaminen, voimavarat, terveelliset 
elintavat ja rentoutuminen.
AIKA: Kurssitapaamiset 8 kertaa, ajalla 
03.09.–12.11. 2020
PAIKKA: Saimaan Syöpäyhdistys, Pieksä
mäen neuvontapalvelu
JÄRJESTÄJÄ: Saimaan Syöpäyhdistys

eläkeikäisten syöpää sairastavien 
yksilökurssi

Kurssilla pohditaan yhdessä muiden 
samassa tilanteessa olevien kanssa sitä, 
kuinka voit itse vaikuttaa jaksamiseen 
ja hyvinvointiisi sairauden jälkeen. Saat 
myös tietoa syövän hoidon jälkivaikutuk-
sista ja seurannasta. Kurssilla yövytään.
AIKA: 7.–11.9.2020
PAIKKA: Peurunka, Laukaa
JÄRJESTÄJÄ: KeskiSuomen Syöpäyhdistys

elämää suolistosyövän kanssa  
ja sen jälkeen, yksilökurssi

Kurssilla saat tietoa suolistosyövästä, 
tukea toipumiseen ja voimauttavaa 
vertaistukea.

Tapaamisissa käsitellään myös mm. 
ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä 
aiheita. Kurssi on tarkoitettu pääasiassa 
työikäisille.
AIKA: Kurssitapaamiset keskiviikkoisin klo 
1618, 8 kertaa ajalla 10.9.26.11.2020
PAIKKA: EteläSuomen Syöpäyhdistyksen 
tilat ja yksi kerta Marttojen tiloissa
JÄRJESTÄJÄ: Colores – Suomen Suolisto
syöpäyhdistys ja EteläSuomen Syöpä
yhdistys

terveet brca i tai ii geenivirhettä 
kantavat naiset ja miehet

Kurssilla saat tietoa geenivirheen periy-
tyvyydestä, seurannasta ja ennaltaeh-
käisevistä toimenpiteistä. Lisäksi pääset 
keskustelemaan geenivirheen vaikutuk-
sista arkeen ja mm. perhesuhteisiin. 
Voit osallistua myös läheisen kanssa.
AIKA: Kurssitapaamiset 3 kertaa: to 1.10, to 
15.10 ja to 29.10.2020.
PAIKKA: Ravintola Pääposti (Savumerkki 
Asauna tila 10. krs.) Mannerheiminaukio 1 
B, 00100 Helsinki
JÄRJESTÄJÄ: Suomen Syöpäyhdistys ja HUS 
perinnöllisyyspoliklinikka
HUOM! Tälle kurssille saat sähköisen haku
linkin lähettämällä sähköpostia  
taina.hakkinen@cancer.fi 

” Sain uuden 
ystävän.”
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Ihmissuhteet

elämä tässä ja nyt – tukea arjessa 
selviytymiseen

Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastu-
neille ja heidän puolisoilleen. Kurssilla 
tarkastelette yhdessä sairauden vaikutuk-
sia arkeenne ja parisuhteeseenne. Voitte 
osallistua kurssille hoitojen aikana tai 
niiden päätyttyä.
AIKA: Kurssitapaamiset 14.118.2.2020
PAIKKA: Pohjanmaan Syöpäyhdistys, Vaasa
JÄRJESTÄJÄ: Pohjanmaan Syöpäyhdistys

livet här och nu – cancer-
situationen som livsförändring

Kursen är avsedd för cancersjuka och 
deras makar. På kursen granskar ni 
tillsammans hur sjukdomen påverkar 
er vardag och ert parförhållande. Ni kan 
delta i kursen under eller efter behand-
lingarna. Kontinuerlig ansökningstid.
TID: Vi träffas 2.3, 9.3, 16.3, 23.3, 30.3 och 
6.4. Uppföljningsdatum 5.9.
PLATS: Österbottens Cancerförening, 
Karleby
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening

elämä tässä ja nyt – tukea arjessa 
selviytymiseen

Kurssi on tarkoitettu syöpään sairastu-
neille ja heidän puolisoilleen. Kurssilla 
tarkastelette yhdessä sairauden vaiku-
tuksia arkeenne ja parisuhteeseen. Voit-
te osallistua kurssille hoitojen aikana tai 
niiden päätyttyä.
AIKA: Kurssitapaamiset 12.3–16.4 2020
PAIKKA: Pohjanmaan Syöpäyhdistys, 
Seinäjoki
JÄRJESTÄJÄ: Pohjanmaan Syöpäyhdistys

tunnekeskeinen parisuhde-
viikonloppu syövän sairastaneiden 
lasten vanhemmille

Kurssi on tarkoitettu vanhemmille, jotka 
pariskuntana haluavat lisätä ymmärrys-
tään omasta parisuhteestaan sekä pa-
rantaa keskinäistä yhteyttä ja läheisyyttä. 
Kurssi ei sovellu akuutissa kriisissä 
oleville pareille. Kurssilla yövytään.
AIKA: 17.–19.4.2020
PAIKKA: Kuopio
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja riikka.ranta@sylva.fi

suolistosyöpää sairastavien  
parikurssi

Kurssilla saat tietoa suolistosyövästä, 
hoidoista ja myöhäisvaikutuksista sekä 
terveellisten elintapojen merkityksestä. 
Vertaistuki ja kurssiohjelma antavat 
voimaa ja työkaluja kuntoutumiseen. 
Kurssilla myös etsitään ja opitaan 
tunnistamaan omia ja parisuhteen 
voimavaroja. Kurssilla yövytään.
AIKA: 4.5.8.5.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku
JÄRJESTÄJÄ: Colores – Suomen Suolisto
syöpäyhdistys ja LounaisSuomen Syöpä
yhdistys

livet här och nu – cancer-
situationen som livsförändring

Kursen är avsedd för cancersjuka och 
deras makar. På kursen granskar ni 
tillsammans hur sjukdomen påverkar 
er vardag och ert parförhållande. Ni kan 
delta i kursen under eller efter behand-
lingarna. Kontinuerlig ansökningstid.
TID: Vi träffas under tiden 1.9–6.10.2020.
PLATS: Österbottens Cancerförening, Vasa
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening

” Löysin 
huumorin 
pitkästä aikaa.”

Hyvinvointi ja jaksaminen

suolistosyöpää sairastavien  
yksilökurssi

Kurssilla saat tietoa suolistosyövästä, 
hoidoista ja myöhäisvaikutuksista. 
Kurssilla käsitellään myös terveellisiä 
elintapoja ja niiden merkitystä toipumi-
selle. Vertaistuki ja kurssiohjelma anta-
vat voimaa ja työkaluja kuntoutumiseen. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 16.–20.11.2020.
PAIKKA: Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
JÄRJESTÄJÄ: Colores – Suomen Suolisto
syöpäyhdistys ja PohjoisSavon Syöpä
yhdistys

terveet ja sairastuneet men1- geeni-
virhettä kantavat miehet, parikurssi

Kurssilla saat tietoa geenivirheen periy-
tyvyydestä, seurannasta ja pääset keskus-
telemaan, kuinka geenivirhe vaikuttaa 
mm. parisuhteeseen ja terveyteen. 
Kurssi on tarkoitettu sekä terveille että 
sairastuneille MEN1 geenivirheen kanta-
jille läheisineen. Kurssilla yövytään.
AIKA: 20.–22.11.2020
PAIKKA: Rokua, Utajärvi
JÄRJESTÄJÄ: PohjoisSuomen Syöpäyhdistys
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Naiseus ja seksuaalisuus

minä – tulevaisuuteen vahvana

Kurssilla saat tietoa hoitojen myöhäis-
vaikutuksista ja seurannasta. Löydät 
voimavaroja hyvinvointisi tueksi. Pääset 
kokeilemaan myös liikkeen ja rentou-
tumisen vaikutuksia itseesi. Kurssi on 
tarkoitettu työikäisille naisille, joiden 
syöpähoidot ovat päättyneet.
AIKA: Kurssitapaamiset 6 kertaa ajalla  
17.3.–21.4.2020
PAIKKA: EteläSuomen Syöpäyhdistyksen 
tilat Lahdessa, liikuntatila Lahdessa
JÄRJESTÄJÄ: EteläSuomen Syöpäyhdistys

gynekologisen syövän 
 sairastaneiden yksilökurssi

Kurssilla saat tukea ja neuvoja syöpähoi-
tojen päätyttyä sekä pääset käsittelemään 
tunteita, naiseutta ja hyvinvointiasi 
tukevia elintapoja. Kurssilla yövytään.
AIKA: 30.3.–3.4.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

minä olen tärkeä

Kurssilla pääset pohtimaan sairauden 
tuomia vaikutuksia omaan elämääsi ja 
minäkuvaan. Kurssilla työskennellään 
toiminnallisin ja luovin menetelmin. 
Kurssi on tarkoitettu työikäisille naisille, 
joiden sairastumisesta on alle kaksi 
vuotta ja hoidot ovat päättyneet. Kurssil-
la yövytään ja lisäksi on seurantatapaa-
minen.
AIKA: 14.–17.5.2020 ja seurantatapaaminen 
6.11.2020.
PAIKKA: Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi ja 
seurantatapaaminen Kotikartanoyhdistys, 
Joensuu
JÄRJESTÄJÄ: PohjoisKarjalan Syöpäyhdistys

naisenergiaa – gynekologisen 
 syövän sairastaneiden yksilökurssi

Kurssilla saat tietoa gynekologisista 
syövistä, hoidosta ja seurannasta. 
Keskustelua käydään myös terveellisistä 
elintavoista sekä naiseudesta. Kurssi 
on tarkoitettu naisille, joiden sairauden 
toteamisesta on kulunut noin vuosi. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 28.9.–2.10.2020
PAIKKA: Kunnonpaikka, Siilinjärvi
JÄRJESTÄJÄ: PohjoisSavon Syöpäyhdistys

gynekologisen syövän 
 sairastaneiden yksilökurssi

Kurssilla saat tukea ja neuvoja syöpähoi-
tojen päätyttyä sekä pääset käsittelemään 
tunteita, naiseutta ja hyvinvointiasi 
tukevia elintapoja. Kurssilla yövytään.
AIKA: 19.–23.10.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

elämän eväät -avokuntoutus-
kurssi rintasyöpähoitojen ja 
 gynekologisten syöpähoitojen 
jälkeen

Kurssilla käsitellään mm. minäkuvan 
muutoksia ja hyvinvointia sekä jaksa-
mista tukevia elintapoja raskaiden syö-
pähoitojen jälkeen. Kurssilla saat myös 
tietoa hoitojen myöhäisvaikutuksista ja 
seurannasta.
AIKA: Kurssitapaamiset 7 kertaa syksyllä 
2020
PAIKKA: EteläSuomen Syöpäyhdistys, 
Hämeenlinnan toimipiste
JÄRJESTÄJÄ: EteläSuomen Syöpäyhdistys

” Olo on turvallisempi,  
kun tietoa on enemmän.”

tunnekeskeinen parisuhde-
viikonloppu nuorena aikuisena 
syövän sairastaneille

Kurssi on tarkoitettu nuorena aikuisena 
syövän sairastaneelle ja kumppanil-
le, jotka pariskuntana haluavat lisätä 
ymmärrystään omasta parisuhteestaan 
sekä parantaa keskinäistä yhteyttä ja 
läheisyyttä. Kurssi ei sovellu akuutis-
sa kriisissä oleville pareille. Kurssilla 
yövytään.
AIKA: 5.–8.11.2020
PAIKKA: Kuopio
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja niina.vilkman@sylva.fi

gynekologista syöpää sairastavien 
parikurssi

Kurssilla saatte tietoa gynekologisen 
syövän ja sen hoitojen vaikutuksista 
elämään sekä vinkkejä terveellisiin 
elintapoihin. Kurssilla on myös ohjattua 
liikuntaa. Kurssilla yövytään.
AIKA: 2.–6.11.2020
PAIKKA: Imatran liikunta ja kuntoutumis
keskus, Imatra
JÄRJESTÄJÄ: Saimaan Syöpäyhdistys

aivokasvaimeen sairastuneet ja  
heidän läheisensä

Kurssilla pääsette keskittymään mm. 
voimavaroihin ja arjessa jaksamiseen. 
Saatte vertaistukea ja tietoa hoidoista 
sekä kuntoutumisesta. Kurssilla on 
myös ohjattua liikuntaa ja keskusteluja 
pienryhmissä. Kurssilla yövytään.
AIKA: 16.–20.11.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

Ihmissuhteet
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ISTU KAJAKKIIN, LÄHDE LENKILLE JA 
LUONTOON. Liikunta tekee ihmeitä. Se 
parantaa paitsi kuntoa, myös mieltä ja 
saa ajattelemaan välillä jotain muuta.

Jos vain suinkin jaksat, hae mukaan 
liikunnallisille kursseillemme. Kursseil-
la kokeillaan uusia lajeja, keskitytään 
fyysiseen hyvinvointiin ja innostetaan 
liikkumaan. Kurssin vinkkien avulla voit 
aloittaa liikkumisen uudelleen ja lisätä 
aktiivisuutta arkeen. Kuka tietää, kurssil-
ta voit löytää vaikka uuden harrastuksen.

Järjestämme erityyppisiä liikunnalli-
sia kursseja. Suurin osa kursseista sopii 
sellaisillekin, jotka eivät ole liikuntaa 
viime aikoina harrastaneet. Osalle 
kursseista voit tulla myös puolison tai 
esimerkiksi ystävän kanssa. 

Liikunnallisen ohjelman lisäksi 
kursseilla etsitään uusia voimavaroja ja 
opitaan keinoja, joilla selviytyä syövän 
tuomasta elämänmuutoksesta. Saat 

Liikkumisen  
 ilosta

19

” Sain kurssilta 
kaipaamaani 
potkua, 
energiaa ja 
motivaatiota.”

Kurssiteema 2

käytännön työkaluja arkisiinkin pulmiin 
ja apua tunteiden käsittelyyn. Myös ver-
taistuki on tärkeässä roolissa. Samassa 
tilanteessa olevien ihmisten kohtaami-
nen on usein kullanarvoista.



20 21

liikuntapainotteinen kurssi  
syöpään sairastuneille ja  
heidän läheisilleen

Kurssilla pääset keskittymään hyvinvoin-
tiisi ja kokeilemaan erilaisia liikuntala-
jeja. Saat myös tietoa ja tukea elinta-
pamuutoksille. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille syöpään sairastuneille, joiden 
hoidot ovat päättyneet, sekä heidän 
läheisilleen. Kurssilla yövytään.
AIKA: 17.–21.2.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

liiku ja jaksa paremmin – avokurssi 
syöpään sairastuneille

Kurssilla keskitytään oman jaksamisen 
ja hyvinvoinnin edistämiseen. Saat tietoa 
mm. ravitsemuksesta ja liikunnasta. 
Kurssi on tarkoitettu sinulle, jolla on alle 
2 vuotta sairastumisesta.
AIKA: Kurssitapaamiset tiistaisin ja yksi 
torstai yhteensä 6 kertaa, ajalla 31.3.–
28.4.2020. Tapaamisista 5 toteutuu iltaisin 
ja yksi tapaaminen kestää koko päivän.
PAIKKA: Kymenlaakson Syöpäyhdistys, 
 Kotka, lähialueet sekä Merikeskus Vellamo
JÄRJESTÄJÄ: Kymenlaakson Syöpäyhdistys

liikuntapainotteinen kurssi  
syöpään sairastuneille ja  
heidän läheisilleen

Kurssilla pääset keskittymään hyvinvoin-
tiisi ja kokeilemaan erilaisia liikuntala-
jeja. Saat myös tietoa ja tukea elinta-
pamuutoksille. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille syöpään sairastuneille, joiden 
hoidot ovat päättyneet, sekä heidän 
läheisilleen. Kurssilla yövytään. 
AIKA: 27.4.1.5.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

meren aalloilla – melontakurssi

Kurssilla opit melontatekniikan sekä 
pelastautumistekniikat. Kurssin 
tavoitteena on löytää uusia näkökulmia 
omaan elämään ja löytää uusi harrastus. 
Kurssille voivat osallistua kaikki syöpään 
sairastuneet, joilla on hyvä peruskunto. 
Voit osallistua yksin tai läheisen kanssa. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 14.–18.6.2020.
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys
 
meren aalloilla – melontakurssi

Kurssilla opit melontatekniikan sekä 
pelastautumistekniikat. Kurssin 
tavoitteena on löytää uusia näkökulmia 
omaan elämään ja löytää uusi harrastus. 
Kurssille voivat osallistua kaikki syöpään 
sairastuneet, joilla on hyvä peruskunto. 
Voit osallistua yksin tai läheisen kanssa. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 3.–7.8.2020.
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

nautitaan elämästä - eläkeikäisten 
syöpään sairastuneiden yksilökurssi

Kurssilla pääset liikkumaan luontoon 
ja kokeilemaan ohjattuja liikuntahetkiä. 
Yhdessä keskustellaan mm. selviytymis-
keinoista ja tunteista. Osallistuminen 
edellyttää suhteellisen hyvää kuntoa. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 14.–18.9.2020
PAIKKA: Santas Resort & Spa Hotel Sani, 
Kalajoki
JÄRJESTÄJÄ: PohjoisSuomen  
Syöpäyhdistys ry

Liikkumisen ilosta

” Uskalsin lähteä uimaan 
ensimmäistä kertaa 
avanteen kanssa.”

liikuntapainotteinen kurssi  
syöpään sairastuneille ja  
heidän läheisilleen

Kurssilla pääset keskittymään hyvinvoin-
tiisi ja kokeilemaan erilaisia liikuntala-
jeja. Saat myös tietoa ja tukea elinta-
pamuutoksille. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille syöpään sairastuneille, joiden 
hoidot ovat päättyneet, sekä heidän 
läheisilleen. Kurssilla yövytään.
AIKA: 21.–25.9.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys 

kunnon eväät – liikunnallinen 
avokuntoutuskurssi

Kurssilla liikutaan monipuolisesti yhdes-
sä ja saat neuvoja oman hyvinvointisi 
parantamiseen. Kurssi on tarkoitettu 
naisille ja miehille, joiden syöpähoidot 
ovat päättyneet ja joiden sairastumisesta 
on alle kaksi vuotta. 
AIKA: Kurssitapaamiset torstaiiltaisin klo 
17, kahdeksan kertaa ajalla 24.9.–12.11.2020 
ja seurantatapaaminen 21.1.2021
PAIKKA: PohjoisKarjalan Syöpäyhdistys, 
ItäSuomen Liikuntaopisto (ISLO) ja Poh
joisKarjalan Martat, Joensuu.
JÄRJESTÄJÄ: PohjoisKarjalan Syöpäyhdistys

tanssi-liiketerapiapainotteinen kurssi 
syöpään sairastuneille

Kurssilla pääset liikkeen ja keskusteluiden 
avulla käsittelemään ajatuksiasi ja koke-
muksiasi. Teemoina ovat mm. suhde omaan 
kehoon, keholliset kokemukset, elämän-
muutokset, voimavarat, tunteet, lepääminen 
ja rentoutuminen. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille syöpään sairastuneille.
AIKA: Loka–joulukuu 2020, kurssitapaamisia 
10 kertaa
PAIKKA: Kursseja järjestetään yhteensä viisi eri 
paikkakunnilla: Helsinki, Lappeenranta, Pori, 
Tampere ja Turku 
JÄRJESTÄJÄT: Colores – Suomen Suolistosyöpä
yhdistys ry (Helsinki)
LounaisSuomen Syöpäyhdistys ry (Turku)
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry (Tampere)
Saimaan Syöpäyhdistys ry (Lappeenranta)
Satakunnan Syöpäyhdistys ry (Pori)
HUOM! Kurssille haetaan omalla hakulomak
keella, jonka saat kurssin järjestävältä syöpäyh
distykseltä tai verkosta www.kaikkisyovasta.fi.

liikuntapainotteinen kurssi syöpään 
sairastuneille ja heidän läheisilleen

Kurssilla pääset keskittymään hyvinvointiisi 
ja kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja. Saat 
myös tietoa ja tukea elintapamuutoksille. 
Kurssi on tarkoitettu kaikille syöpään sairas-
tuneille, joiden hoidot ovat päättyneet, sekä 
heidän läheisilleen. Kurssilla yövytään.
AIKA: 9.–13.11.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys
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LUONNON KESKELLE. Avaa aistit ja 
päästä mielikuvituksesi valloilleen. 
Luova tekeminen ja luonnossa hiljenty-
minen ovat mitä parhaimpia tapoja kä-
sitellä omaa sisäistä maailmaa, ajatuksia 
ja kokemuksia. Näillä kursseilla pääset 
tekemisen ja toiminnan pariin sekä 
nauttimaan lähiympäristöstä ja luon-
nosta. Mitään taiteilijoita ei luovuuteen 
kannustavilla kursseilla silti etsitä. Voit 
tulla juuri niillä tiedolla ja taidoilla, joita 
sinulla on. 

Luovan ja rentouttavan ohjelman 
lisäksi kursseilla etsitään uusia voima-
varoja ja opitaan keinoja, joilla selviytyä 
syövän tuomasta elämänmuutoksesta. 
Saat käytännön työkaluja arkisiinkin 
pulmiin ja apua tunteiden käsittelyyn. 
Myös vertaistuki on tärkeässä roolissa. 
Samassa tilanteessa olevien ihmisten 
kohtaaminen on usein kullanarvoista.

Voimaa luonnosta  
 ja luovuudesta

22

” Sain voimaa 
muiden 
tarinoista.”

Kurssiteema 3
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Voimaa luonnosta ja luovuudesta 

sanoissa on voimaa – kirjoitus-
kurssi vastasairastuneille

Kurssilla pääset ohjatun kirjoittami-
sen avulla pohtimaan omia tunteitasi, 
toiveitasi ja kokemuksiasi. Et tarvitse 
aiempaa kokemusta kirjoittamisesta, ri-
paus avoimuutta ja heittäytymistä riittää. 
Kurssi on tarkoitettu syöpädiagnoosin 
vasta saaneille.
AIKA: Kurssitapaamisia on 69 kertaa,  
klo 1720 kevään 2020 aikana.
PAIKKA: Pohjanmaan Syöpäyhdistys, 
Seinäjoki
JÄRJESTÄJÄ: Pohjanmaan Syöpäyhdistys

voimaa lähiluonnosta ja taiteesta

Kurssin aikana pääset kokemaan lähialu-
eilla ja luonnossa liikkumisen virkistäviä 
vaikutuksia. Taiteen avulla tarkastellaan 
mm. omia tunteita ja ihmissuhteita. 
Kurssi on tarkoitettu syöpää sairastavil-
le/sairastaneille, naisille ja miehille.
AIKA: Kurssitapaamiset 8 kertaa ajalla 
1.4.–28.5.2020 klo 13–16
PAIKKA: PohjoisSavon Syöpäyhdistys ry, 
Kuopio ja lähiluonto
JÄRJESTÄJÄ: PohjoisSavon Syöpäyhdistys

voimavaraviikonloppu

Kurssilla pääset keskittymään itseesi ja 
pohtimaan arkea tukevia voimavarojasi. 
Kurssilla hyödynnetään luontoa ja taidet-
ta, joka virittää pohtimaan omia ajatuk-
sia ja kokemuksia. Kurssi on tarkoitettu 
työikäisille syövästä kuntoutuneille.
AIKA: Kurssitapaamiset ovat perjantaina 
4.9. klo 16.30–19.30, lauantaina 5.9. klo 
10–19 ja sunnuntaina 6.9.2020 klo 10–16.
PAIKKA: Kuopion savisaari, Koivulatalo
JÄRJESTÄJÄ: PohjoisSavon Syöpäyhdistys

kuvataidepainotteinen kurssi

Kurssilla pääset tutustumaan taidetera-
peuttiseen työskentelyyn ja löydät uusia 
keinoja käsitellä sairauttasi. Kurssi on 
tarkoitettu syöpään sairastuneille, jotka 
haluavat käsitellä sairauttaan luovin 
menetelmin. Kurssilla yövytään.
AIKA: 20.–23.10.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

” Sain uusia ideoita 
kokea luontoa.”
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LÄHEINEN, HUOMAATKO: syöpä on 
raskasta sinullekin. Pohdit ehkä, miten 
selviydyt, kun kannat huolta läheisesi 
voinnista ja jaksamisesta arjen pyöri-
tyksessä. Haluat auttaa ja tukea, mutta 
sekin vie paljon voimia. 

Syöpään sairastuneen perheenjäsenet 
ja läheiset tarvitsevat joskus jopa enem-
män tukea kuin itse sairastunut. Välillä 
täytyykin ajatella myös omaa jaksamis-
taan: mitä minulle kuuluu, mitä minä 
haluan?

Läheisten kursseille voit tulla yksin, 
ilman sairastunutta perheenjäsentäsi. 
Näillä kursseilla huomio on hetken ko-
konaan sinussa, tuenantajassa ja vierellä 
kulkijassa. Pääset kohtaamaan muita 
sairastuneiden läheisiä, opit keinoja 

 Koko perheen  
 sairaus –  
läheinen, mitä 
 sinulle kuuluu?

selviytyä sairauden tuomasta elämän-
muutoksesta, saat tietoa ja käytännön 
vinkkejä arkeen.

Perhekursseille voit puolestaan osal-
listua koko perheen voimin. Kursseilla 
suuntaamme katseen sosiaalisiin 
suhteisiin ja vahvistamme perheen omia 
voimavaroja. Mitä perheelle kuuluu, 
kun lapsi tai vanhempi sairastuu? Miten 
sairaudesta puhutaan lapsen kanssa? Tai 
miten käsitellä lapsen vakavaa sairastu-
mista? Mitä sairaus tekee vanhemmuu-
delle? Kursseilla tapaatte muita perheitä, 
joita vakava sairaus on kohdannut. 
Opitte myös keinoja selviytyä sairauden 
tuomasta elämänmuutoksesta, saatte 
tietoa ja käytännön vinkkejä arkeen.

HEI VANHEMPI! Järjestämme tänä 
vuonna myös Lasten ja nuorten kursseja. 
Järjestämme esimerkiksi tunnetaitoryh-
miä lapsille, joiden vanhempi tai sisarus 
on sairastunut syöpään. Myös nuorille 
syöpään sairastuneille on omia kursseja.
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” Lapseni viihtyivät 
perhekurssilla 
hyvin.”

LÄHEISTEN KURSSIT

PERHEKURSSIT

LASTEN JA NUORTEN KURSSIT

Kurssiteema 4
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Läheisten kurssit Perhekurssit

vanhempien voima-kurssi syöpään 
sairastuneiden lasten vanhemmalle 
tai vanhemmille

Kurssilla vanhemmat pohtivat ja 
käsittelevät sairastuneen lapsen van-
hemmuuteen liittyvä kysymyksiä sekä 
omia tunteita. Kurssin osa-alueet ovat 
äkillisesti muuttunut vanhemmuus, 
lapsen sairastumisen herättämät tunteet 
sekä myötätuntoa arkeen.
Kurssilla yövytään.
AIKA: Kurssi I 24.–26.1.2020 Oulu
Kurssi II 23.–25.10.2020 Jyväskylä
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja riikka.ranta@sylva.fi

rinnallakulkijat – avokurssi 
 syöpään sairastuneiden läheisille

Kurssilla pääset käsittelemään omia 
kokemuksiasi ja tunteitasi läheisesi 
sairauteen ja omaan jaksamiseesi liit-
tyen. Löydät voimavaroja arkeen ja saat 
vertaistukea.
AIKA: Kurssitapaamiset 5 kertaa  
26.3.–7.5.2020 (ei 9.4. ja 30.4.)
PAIKKA: Pirkanmaan Syöpäyhdistys, 
 Tampere
JÄRJESTÄJÄ: Pirkanmaan Syöpäyhdistys
HUOM! Kurssille haetaan sähköisellä 
hakulomakkeella, jonka saat osoitteesta 
pirkanmaansyopayhdistys.fi. Lisätietoja saat 
ottamalla yhteyttä yhdistykseen.

rinnallakulkijat – avokurssi 
 syöpään sairastuneiden läheisille

Kurssilla pääset käsittelemään omia 
kokemuksiasi ja tunteitasi läheisesi 
sairauteen ja omaan jaksamiseesi liit-
tyen. Löydät voimavaroja arkeen ja saat 
vertaistukea.
AIKA: Kurssitapaamiset 5 kertaa syys–loka
kuussa 2020
PAIKKA: Pirkanmaan Syöpäyhdistys, 
Tampere
JÄRJESTÄJÄ: Pirkanmaan Syöpäyhdistys
HUOM! Kurssille haetaan sähköisellä 
hakulomakkeella, jonka saat osoitteesta 
pirkanmaansyopayhdistys.fi. Lisätietoja saat 
ottamalla yhteyttä yhdistykseen.

retinoplastooma perhekurssi. 
 retinoplastoomaan sairastuneiden 
tai sairastaneiden lasten perheille

Kurssilla koko perhe saa vertaistukea, 
tietoa retinoplastoomasta ja sen vaiku-
tuksesta perheen arkeen sekä tutustuu 
muihin vastaavassa tilanteessa oleviin 
perheisiin. Kurssilla keskitytään perheen 
voimavaroihin ja hyvään arkeen syövästä 
huolimatta.
Kurssilla yövytään.
AIKA: 20.–22.3. 2020
PAIKKA: Jyväskylä
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja riikka.ranta@sylva.fi

sisaruus-vanhempi -kurssi. syöpään 
sairastuneiden lasten sisaruksille 
ja heidän vanhemmilleen

Kurssilla sairastuneen sisarukset käsit-
televät sitä, millaista elämä on, kun oma 
sisarus sairastaa syöpää. Myös vanhem-
mat saavat käsitellä omia kokemuksiaan 
ja saavat tukea vanhemmuuteen. Sisa-
rusten lisäksi kurssille osallistuu toinen 
tai molemmat vanhemmat. Kurssilla 
yövytään.
AIKA: 8.–10.5.2020
PAIKKA: Peurunka, Laukaa
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja riikka.ranta@sylva.fi

levinnyttä rintasyöpää  
sairastavien perhekurssi

Kurssilla saatte tukea koko perheen hy-
vinvointiin ja jaksamiseen, kun vakava 
sairaus on jatkuvasti läsnä. Lapsille ja 
vanhemmille on sekä yhteistä, että omaa 
ohjelmaa. Kurssi on tarkoitettu perheil-
le, joissa toinen vanhemmista sairastaa 
levinnyttä rintasyöpää ja perheessä on 
alaikäisiä lapsia. Kurssilla yövytään.
AIKA: 8.–12.6.2020
PAIKKA: MeriKarinan hyvinvointikeskus, 
Turku
JÄRJESTÄJÄ: Rintasyöpäyhdistys – Europa 
Donna Finland ry

perhekurssi, kun toinen 
 vanhemmista on sairastunut 
 syöpään

Kurssilla käsittelette sairaudesta 
selviytymistä ja etsitte uusia voimava-
roja perheenä. Pohditte myös, miten 
perheenjäsenen sairaus vaikuttaa mm. 
lapseen. Kurssi on tarkoitettu perheille, 
joissa toinen vanhemmista on sairas-
tunut syöpään ja joissa on alaikäisiä 
lapsia. Lapsille on myös omaa ohjelmaa. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 20.–24.7.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

lapsen syöpähoitojen  
päättymisen perhekurssi

Kurssilla saatte tukea perheenne arkeen 
paluuseen syöpähoitojen päätyttyä ja 
apua tunteiden käsittelyyn. Kurssi on 
tarkoitettu perheille, joissa lapsen syö-
pähoidot ovat päättyneet/päättymässä. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 11.–13.9.2020
PAIKKA: TYKS alue
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja riikka.ranta@sylva.fi

Parin kanssa 
kurssille

Parikursseja löydät myös 
 esitteen muiden  teemojen 

alta. Parikursseille voit 
 osallistua esimerkiksi 
 puolison tai ystävän 

kanssa.

” Kurssilla oli hyvä 
yhteishenki ja ymmärtäviä 
ihmisiä ympärillä.”
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tunnetaitoryhmä 7–9-vuotiaille 
lapsille, joiden vanhempi sairastaa 
syöpää

Ryhmässä lapsi saa tukea tunnetaito-
jen oppimiseen. Lapset harjoittelevat 
ohjatusti toiminnan ja tekemisen sekä 
juttelun avulla mm. tunteiden tunnista-
mista, ilmaisua ja käsittelemistä. Lapsia 
yhdistää samankaltainen kokemus 
vanhemman vakavasta sairastumisesta. 
Lisäksi vanhempien kanssa keskus-
tellaan perheen tilanteesta. Vanhempi 
tai vanhemmat osallistuvat viimeiseen 
ryhmätapaamiseen.
AIKA: Ryhmätapaamiset torstaisin klo 
17.30–19.00, kahdeksan kertaa ajalla 
19.3.–7.5.2020.
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys
HUOM! Kurssille haetaan omalla haku
lomakkeellaan, jonka saat osoitteesta 
lounaissuomensyopayhdistys.fi. Lisätietoja 
saat ottamalla yhteyttä yhdistykseen.

nuorten 13–16-vuotiaiden  
voima-viikonloppu

VOIMA-viikonloppu on tarkoitettu 
13-16-vuotille syövän sairastaneille 
nuorille. Kurssilla keskitytään nuorten 
omiin kokemuksiin, voimavaroihin ja 
vertaisuuteen ammatillisesti ohjattuna.
Kurssilla yövytään.
AIKA: 3.–5.4.2020
PAIKKA: Tampere
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja niina.vilkman@sylva.fi

nuorten 13–16-vuotiaiden  
kaverikurssi i

Kaverikurssi on tarkoitettu 13–16-vuo-
tille syövän sairastaneille nuorille ja 
heidän kavereilleen. Kurssilla keskity-
tään sairastuneen ja hänen kaverinsa 
ystävyyden ja omien voimavarojen 
vahvistamiseen sekä kokemusten 
jakamiseen muiden kaveriparien kesken 
ammatillisesti ohjattuna.
Kurssilla yövytään.
AIKA: 29.–31.5.2020
PAIKKA: Turku, Merikarina                                                                                                     
JÄRJESTÄJÄ: Sylva ja LounaisSuomen 
Syöpäyhdistys
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja niina.vilkman@sylva.fi

nuorten 13–16-vuotiaiden kaveri-
kurssi ii

Kaverikurssi on tarkoitettu 13-16-vuotille 
syövän sairastaneille nuorille ja heidän 
kavereilleen. Kurssilla keskitytään sai-
rastuneen ja hänen kaverinsa ystävyyden 
ja omien voimavarojen vahvistamiseen 
sekä kokemusten jakamiseen muiden 
kaveriparien kesken ammatillisesti 
ohjattuna. Kurssilla yövytään.
AIKA: 4.–6.9.2020
PAIKKA: Oulu, Rokua Spa
JÄRJESTÄJÄ: Sylva ja OYS
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja niina.vilkman@sylva.fi

Lasten ja nuorten kurssit

tunnetaitoryhmä 4–6-vuotiaille 
lapsisyöpäpotilaiden sisaruksille

Ryhmässä lapsi saa leikin, tekemisen 
ja juttelun avulla tukea tunnetaitojen 
oppimiseen. Lapset harjoittelevat mm. 
erilaisten tunteiden tunnistamista ja 
käsittelyä. Lapsia yhdistää samankal-
tainen kokemus sisaruksen vakavasta 
sairastumisesta. Lisäksi vanhempien 
kanssa keskustellaan perheen tilantees-
ta. Vanhempi tai vanhemmat osallistuvat 
viimeiseen ryhmätapaamiseen.
AIKA: Ryhmätapaamiset torstaisin  
klo 17.30–19.00, kahdeksan kertaa ajalla 
3.9.–22.10.2020.
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys
HUOM! Kurssille haetaan omalla haku
lomakkeellaan, jonka saat osoitteesta 
lounaissuomensyopayhdistys.fi. Lisätietoja 
saat ottamalla yhteyttä yhdistykseen.

tunnetaitoryhmä 13–15-vuotiaille 
nuorille, joiden vanhempi sairastaa 
syöpää

Ryhmässä nuoret saavat keinoja käsitellä 
ja ilmaista tunteitaan. Tunnetaitoryh-
män avulla voidaan vaikuttaa nuoren 
itseluottamukseen ja elämänhallinnan 
tunteeseen. Nuorten tietoisuus itsestä 
ja omista tunteista vahvistuu. Nuoria 
yhdistää samankaltainen kokemus 
vanhemman vakavasta sairastumisesta. 
Lisäksi vanhempien kanssa keskus-
tellaan perheen tilanteesta. Vanhempi 
tai vanhemmat osallistuvat viimeiseen 
ryhmätapaamiseen.
AIKA: Ryhmätapaamiset torstaisin  
klo 17.30–19.00, kahdeksan kertaa ajalla 
29.10.–17.12.2020.
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys
HUOM! Kurssille haetaan omalla haku
lomakkeellaan, jonka saat osoitteesta 
lounaissuomensyopayhdistys.fi. Lisätietoja 
saat ottamalla yhteyttä yhdistykseen.

Nuorten voima-verkkokurssi

Nuorten VOIMA-verkkokurssi on tarkoi-
tettu syövän sairastaneille 12-18-vuotiail-
le nuorille. 

Verkkokurssin teemat käsittelevät 
mm. identiteettiä, mielen hyvinvoin-
tia, kaveruutta, läheisiä ihmissuhteita 
sekä koulua/opiskelua. Verkkokurssilla 
keskitytään nuorten omiin kokemuksiin, 
voimavaroihin ja vertaisuuteen ammatil-
lisesti ohjattuna. 
AIKA: 9–10/2020, 8krt
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja niina.vilkman@sylva.fi

nuorten ja nuorten aikuisten 
17–19-vuotiaiden voima-viikonloppu

VOIMA-viikonloppu on tarkoitettu 
17-19-vuotialle syövän sairastaneille 
nuorille ja nuorille aikuisille. Kurssilla 
keskitytään nuorten ja nuorten aikuisten 
omiin kokemuksiin, voimavaroihin ja 
vertaisuuteen ammatillisesti ohjattuna.
Kurssilla yövytään.
AIKA: 27.–29.11.2020
PAIKKA: ItäSuomi
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja niina.vilkman@sylva.fi
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eteneminen voidaan pysäyttää tai sitä 
voidaan hidastaa. Kuten ehkä jo tiedät, 
oikeiden hoitojen avulla syövän kanssa 
voi elää vuosia, jopa vuosikymmeniä. 

Kroonista tai parantumatonta syöpää 
sairastava tarvitsee kuitenkin tukea. 
Kun sairaus kestää pitkään, on omasta 
hyvinvoinnista huolehtiminen entistä 
tärkeämpää. Vaikka se ei aina tuntuisi 
olevan oman prioriteettilistan kärjes-
sä, kannattaa fyysiselle ja psyykkiselle 
hyvinvoinnille pyhittää aikaa.

Tarjoamme erilaisia kursseja kroonis-
ta tai parantumatonta syöpää sairastavil-
le. Näillä kursseilla keskiössä on sinun 
hyvinvointisi ja jaksamisesi. Kursseilla 
käsittelemme hoitojen ja sairauden aihe-
uttamia oireita, itsehoitoa, oikeanlaista 
ruokavaliota sekä liikunnan ja levon 
merkitystä.

Kun sairaus  
 ei parane

32

Kurssiteema 5

” Löysin 
valoa ja 
uskallusta 
elämään.”

Kursseilla etsitään myös uusia voima-
varoja ja opitaan keinoja, joilla selviytyä 
syövän tuomasta elämänmuutoksesta. 
Saat käytännön työkaluja arkisiinkin 
pulmiin ja apua tunteiden käsittelyyn. 
Myös vertaistuki on tärkeässä roolissa. 
Samassa tilanteessa olevien ihmisten 
kohtaaminen on usein kullanarvoista.
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parantumatonta syöpää  
sairastavien parikurssi

Kurssilla pääset käsittelemään sairauden 
aiheuttamia kokemuksia ja tunteita 
yhdessä puolisosi kanssa ja saat tietoa 
oireenmukaisesta hoidosta sekä keinoja 
arjessa selviämiseen. Kurssilla yövytään.
AIKA: 16.–20.3.2020
PAIKKA: Imatran liikunta ja kuntoutumis
keskus, Imatra
JÄRJESTÄJÄ: Saimaan Syöpäyhdistys

hyvinvointia luonnosta  
– avokuntoutuskurssi pitkäaikaista, 
kroonista syöpää sairastaville

Kurssilla saat voimaa luonnosta, liikku-
misesta ja rentoutumisesta. Kurssilla 
pääset liikkumaan lähialueen luonnossa 
ja opit uusia hyvinvointiharjoituksia.
AIKA: Kurssitapaamiset 5 kertaa ajalla 
7.5.–11.6.2020 
PAIKKA: EteläSuomen Syöpäyhdistys ja 
lähialueet
JÄRJESTÄJÄ: EteläSuomen Syöpäyhdistys

Kun sairaus ei parane

” Sain tietoa 
sairaudestani, 
kivunhoidosta ja 
ravitsemuksesta.”

parantumatonta syöpää  
sairastavat, parikurssi

Kurssin avulla löydät voimia kuormit-
tavaan elämäntilanteeseen, saat tietoa 
ja vertaistukea. Ohjelmassa on sekä 
yhteisiä, että sairastuneille ja läheisille 
omia hetkiä. Kurssi on tarkoitettu pallia-
tiivisessa hoidossa oleville läheisineen. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 11.–14.5.2020
PAIKKA: Santasport Lapin Urheiluopisto, 
Rovaniemi
JÄRJESTÄJÄ: PohjoisSuomen Syöpäyhdistys

parantumatonta syöpää  
sairastavien yksilökurssi

Kurssin aikana keskitytään omien voima-
varojen löytämiseen ja niiden vahvista-
miseen, jotta voit elää mahdollisimman 
hyvää elämää. Saat myös tietoa parantu-
mattoman syövän hoidosta ja seuran-
nasta sekä vertaistukea muilta samassa 
tilanteessa olevilta. Kurssilla yövytään.
AIKA: 11.–15.5.2020
PAIKKA: Peurunka, Laukaa
JÄRJESTÄJÄ: KeskiSuomen Syöpäyhdistys

varavoimaa – uusiutunutta  
tai parantumatonta syöpää 
 sairastavien kurssi

Kurssilla saat tietoa uusiutuneesta 
tai parantumattomasta syövästä sekä 
monipuolista tukea oman hyvinvointisi 
parantamiseen. Voit osallistua yksin tai 
läheisesi kanssa. Kurssilla yövytään.
AIKA: 31.8.–4.9.2020
PAIKKA: Vetrea Terveys, Joensuu
JÄRJESTÄJÄ: PohjoisKarjalan Syöpäyhdistys

parantumatonta syöpää  
sairastavien ja heidän läheistensä 
avokuntoutuskurssi

Kurssilla saat keinoja hyvinvointisi ja 
jaksamisesi parantamiseen. Kurssilla 
käsitellään mm. hoitojen vaikutuksia, 
kivunhoitoa, tukipalveluita ja terveyttä 
tukevia elintapoja.
AIKA: Kurssitapaamiset 6 kertaa ajalla 
6.10.–10.11.2020
PAIKKA: EteläSuomen Syöpäyhdistyksen 
tila Lahdessa
JÄRJESTÄJÄ: EteläSuomen Syöpäyhdistys

voimavarakurssi – palliatiivisessa 
hoidossa oleville läheisineen

Kurssilla saatte tietoa palliatiivisesta 
hoidosta, käytännön vinkkejä hyvän olon 
lisäämiseksi sekä keinoja käsitellä ja 
puhua sairaudesta. Kurssilla yövytään.
AIKA: 30.11.–4.12.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys



36 37JA SITTEN YHTENÄ PÄIVÄNÄ SURU 
TULI VIERELLENI. Sen ei ehkä pitänyt 
yllättää, mutta sitten kuitenkin.

Kun syöpää ei voida parantaa ja sai-
raus vie läheisen ihmisen, suru täyttää 
elämän. Kukaan ei välty menetyksiltä, 
mutta se ei tee asiasta yhtään helpom-
paa. Läheisen menettäminen voi tuntua 
siltä kuin omakin elämä loppuisi. Kaikki 
voi tuntua merkityksettömältä, ontolta. 
Tai sitten voi iskeä ahdistus siitä, että ei 
tunnu riittävän pahalta.

Jokainen suree omalla tavallaan. 
Omat reaktiot läheisen kuolemaan voi-
vat yllättää. Suru voi ilmetä ja yhtä lailla 
helpottua hyvin erilaisilla tavoilla.

Suru ei ole sairaus, mutta se on 
vakava riski hyvinvoinnille ja jopa 
terveydelle. Tukea kannattaa hakea, jos 
hiukankin tuntuu, että tästä ei nyt selvitä 
omin voimin.

Tarjoamme erilaisia kursseja läheisen-
sä menettäneille. Kursseilla käsitellään 
surua eri tavoin ja tutustutaan surupro-
sessiin sekä keskustellaan surun aiheut-
tamasta kriisistä. Emme yritä neuvoa 

   Surun kanssa  
elämässä  
 eteenpäin

oikeaa tapaa surra, vaan haluamme 
tarjota erilaisia välineitä surun käsitte-
lyyn. Kursseilla opastetaan myös arjen 
pyörittämiseen surun keskellä ja ennen 
muuta kohdataan muita, jotka ovat 
menettäneet läheisensä syövälle. Toisten 
surevien ihmisten kanssa keskustelu tuo 
usein suurta lohtua.

Myös toivo ja tulevaisuus ovat 
läsnä näillä kursseilla. Miten hyväksyä 
läheisen kuolema? Miten jatkaa tästä 
eteenpäin?
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” Sain 
armollisuutta 
itseäni 
kohtaan.”

Kurssiteema 6
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surusta tie eteenpäin, viikonloppu 
alle 50-vuotiaille leskille

Kurssilla saat tietoa tunteiden tunnista-
misesta ja niiden käsittelystä sekä saat 
keinoja ja voimavaroja käsitellä tuntei-
tasi. Kurssilla pääset tarkastelemaan 
omaa tilannettasi sekä menneen, tämän 
päivän, että tulevaisuuden näkökulmas-
ta. Kurssilla yövytään.
AIKA: 24.–26.4.2020
PAIKKA: Kylpylähotelli Yyteri, Pori
JÄRJESTÄJÄ: Satakunnan Syöpäyhdistys ry
HUOM! Kurssille haetaan erillisellä 
hakulomakkeella, jonka saat Satakunnan 
Syöpäyhdistykseltä.

luonnosta ja vertaistuesta  
voimaa suruun – kurssi syöpään 
menehtyneiden läheisille

Kurssilla saat tukea suruusi ja keinoja 
käsitellä tunteitasi. Kurssilla hyödynne-
tään luontoa ja luonnossa liikkumista. 
Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka olet 
menettänyt läheisesi viimeisen kahden 
vuoden aikana. Kurssilla yövytään.
AIKA: 24.8.–27.8.2020
PAIKKA: Puhjonranta, Kouvola
JÄRJESTÄJÄ: Kymenlaakson Syöpäyhdistys

vertaistuesta voimaa suruun  
– perheen vanhemmalle ja lapsille

Kurssin tarkoituksena on tukea perhettä-
si surun keskellä ja antaa keinoja tuntei-
den käsittelyyn. Lapsille ja vanhemmille 
on sekä omaa että yhteistä ohjelmaa. 
Kurssilla yövytään.
AIKA: 4.–6.9.2020
PAIKKA: MeriKarinan Hyvinvointikeskus
JÄRJESTÄJÄ: LounaisSuomen Syöpäyhdistys

lapsensa menettäneiden perhekurssi

Kurssin tarkoituksena on tukea perhet-
täsi surun keskellä, auttaa käsittelemään 
erilaisia tunteita ja helpottaa arkeen 
paluuta. Kurssilla huomioidaan sekä 
vanhemmat että perheen lapset. Kurssil-
la yövytään.
AIKA: 25.–27.9.2020
PAIKKA: KYS seutu
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja riikka.ranta@sylva.fi

tunnekeskeinen parisuhdeviikon-
loppu lapsensa menettäneille

Parisuhdekurssi on tarkoitettu syöpään 
lapsensa menettäneille vanhemmille, 
joiden lapsen menetyksestä on kulunut 
mielellään vähintään vuosi. Parisuhteen 
hoitaminen tunnekeskeisen pariterapian 
keinoin lisää vanhempien parisuhdetyy-
tyväisyyttä ja läheisyyttä sekä vähentää 
masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta.
Kurssilla yövytään.
AIKA: 27.–29.11.2020
PAIKKA: Kuopio
JÄRJESTÄJÄ: Sylva
HUOM! Sylvan kursseille sähköiset haku
lomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/. 
Lisätietoa sylva.fi ja riikka.ranta@sylva.fi

” Ymmärsin, 
että on lupa 
surra omassa 
aikataulussa.”

Surun kanssa elämässä eteenpäin
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Lomaillakin  
 saa 

LOMAVIIKOT

SAIRAUDEN VOI VÄLILLÄ myös unoh-
taa. Niin jopa kannattaa tehdä. Nauttia ja 
lomailla kuten muut. Rentoutua, kerätä 
voimia ja viettää aikaa esimerkiksi per-
heen kanssa mukavassa ympäristössä.

Tarjoamme syöpään sairastuneille ja 
heidän perheilleen erilaisia virkistyslo-
mia ja lomaviikkoja. Niitä järjestetään 
ympäri Suomea läpi vuoden. Loma-
viikoissa on omavastuuosuus, joten 
niistä joudut maksamaan itse hieman. 
Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löydät 
kunkin loman kohdalta. 

Lomilla järjestetään monipuolista 
yhteistä ohjelmaa, kuten luonnossa 
liikkumista, uusien lajien kokeilua, pe-
lejä ja illanviettoja. Samassa tilanteessa 
olevien ihmisten kohtaaminen on myös 
tärkeässä roolissa. Majoitus, ruokailut 
ja erilaiset harrastusmahdollisuudet 
sisältyvät lomien hintaan.

Lomaviikoissa on oma
vastuuosuus, joten niistä 

joudut maksamaan  
itse hieman. Tarkemmat 

tiedot ja hakuohjeet löydät 
kunkin loman kohdalta.
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LOMAVIIKOT

Syöpäpotilaiden lomaviikot
Tule mukaan rentoutumaan ja lataamaan akkuja lomaviikoille, joita järjestää Hyvin-
vointilomat ry. Vuonna 2020 tarjolla on kolme lomaa syöpään sairastuneille ja heidän 
läheisilleen. Kaksi lomaviikoista on suunnattu aikuisille, yksi lapsiperheille. Loman 
aikana pääset osallistumaan monenlaiseen yhteiseen ohjelmaan, kuten luonnossa 
liikkumiseen, tietovisoihin ja yhteisiin illanviettoihin. Lomaohjelma on tarkoituksella 
väljä, että lomalaisille jää hyvää aikaa virkistäytyä myös omatoimisesti. Lomille on 
mahdollista hakea korkeintaan joka toinen vuosi.

Lomaviikkojen omavastuuosuus on 100–125 euroa per henkilö. Alle 16-vuotiaat 
pääsevät perhelomille maksutta. Hinta sisältää täysihoidon, majoituksen kahden 
hengen huoneessa ja perhelomilla perhehuoneissa sekä ohjelman. Matkakuluja ei 
korvata.

AJANKOHDAT
AIKUISTEN LOMAT

• 18.–23.5.2020, 30 hlö, Lautsian Kartano
• 7.–12.9.2020, 30 hlö, Tanhuvaaran urheiluopisto
LAPSIPERHELOMA

• 6.–11.7.2020, 8 perhettä, Kuortaneen urheiluopisto
• Hae mukaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa hyvinvointilomat.fi. 

Voit myös tulostaa ja postittaa lomakkeen. Tarkemmat ohjeet löydät verkosta, edellä 
mainitusta osoitteesta.  

• Kysyttävää? Otathan yhteyttä Hyvinvointilomien järjestäjiin: puh. 010 830 3400  
(mape klo 912) tai toimisto@hyvinvointilomat.fi

Syövän sairastaneiden lasten, nuorten ja  
heidän perheidensä virkistyslomat 
Sylva järjestää syövän sairastaneille alle 18-vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän per-
heilleen lomia talvi-, kesä-, syys- ja joululomien aikaan. Lomilla koko perhe voi viettää 
yhteistä aikaa, osallistua järjestettyyn ohjelmaan ja nauttia täysihoidon helppoudesta. 

Lomaan kuuluu täysihoito, majoitus perhekoon mukaisessa huoneessa/huoneis-
tossa ja ohjelma. Lomat toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomien sekä Maaseudun 
Terveys- ja Lomahuollon kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkausvoittovaroista 
myöntämällä avustuksella ja Sylvan tuella, joka maksaa perheiden omavastuu-
osuudet.

SYLVA JA MAASEUDUN TERVEYS JA LOMAHUOLTO 
VOIMAA VERTAISTUESTA LOMAT LAPSIPERHEILLE:

• 26.–31.7.2020 Kuortaneen Urheiluopisto, 10 perhettä.   
• 21.–26.12.2020 Vuokatin Urheiluopisto, 10 perhettä.
• Sähköinen haku osoitteessa www.mtlh.fi kolme kuukautta ennen loman alkua.
• Hakemuksen voi myös tulostaa, ja postittaa MTLH:n toimistolle osoitteeseen: 

 Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry, Ruoholahdenkatu 8, 4. Krs, 00180 Helsinki. 
• Kysyttävää? Lisätietoja voi kysyä sähköpostilla osoitteesta: mia.kalpa@mtlh.fi tai 

lomat@mtlh.fi

SYLVA JA HYVINVOINTILOMAT 
LAPSIPERHELOMAT: 

• 6.–11.7.2020 Kuortaneen Urheiluopisto, 3 perhettä. Sähköinen haku osoitteessa 
www.hyvinvointilomat on auki 1.2.31.3.2020.

• 18.–23.10.2020 Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinna, 3 perhettä. 
• Sähköinen haku osoitteessa www.hyvinvointilomat on auki 1.7.31.8.2020. 

 Hakulomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta www.hyvinvointilomat, ja postittaa: 
Hyvinvointilomat ry, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki.

• Kysyttävää? Lisätietoja lomista voi kysyä sähköpostilla toimisto@hyvinvointilomat.fi 
tai puhelimitse 010 830 3400.

MUUT TUETUT LOMAT
Syöpäsairaiden lasten ja nuorten perheiden on mahdollista hakea myös lomajärjestö
jen yleisen haun kautta tuettuja lomia, jotka on kerrottu niiden omilla kotisivuilla:
• Hyvinvointilomat ry, www.hyvinvointilomat.fi.
• Solarislomat ry, www.solarislomat.fi.
• Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry, www.mtlh.fi.
• Hakemus palautetaan lomajärjestölle, ja perhe maksaa itse myönnetyn loman oma

vastuuosuuden. Loman jälkeen perhe voi anoa omavastuuosuuden maksua Sylvasta 
lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ja tositteen maksetusta lomasta joko 
postitse (Sylva ry, Jaakonkatu 3 B 3, 6. krs, 00100 Helsinki) tai sähköpostitse, anita.
lappalainen@sylva.fi. 

• Sylva ry maksaa ensi kertaa tuetulle lomalle päässeen, yhteensä 20 perheen omavas
tuuosuudet.
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LOMAVIIKOT

Suomen eturauhassyöpäyhdistys Propon 
 Voimaa vertaisuudesta -lomat
Tule rentoutumaan, keräämään voimia ja virkistymään Propo Suomen eturauhas-
syöpäyhdistys ry:n järjestämille lomille Härmän kylpylään tai Kiilopäälle. Voimaa 
vertaisuudesta -lomalla tapaat muita samassa tilanteessa olevia ja voit osallistua 
yhteiseen ohjelmaan. Eturauhassyöpään sairastunut voi hakea lomalle yksin tai 
kumppanin kanssa. 

Loman omavastuuosuus on 20 euroa per henkilö per vuorokausi. Hinta sisältää 
täysihoidon, majoituksen kahden hengen huoneessa sekä ohjelman. Propo järjestää 
loman yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa STEAn tuella. 

AJANKOHDAT
• 17.05.–22.05.2020 Härmän kylpylä. Hakuaika päättyy kolme kuukautta ennen loman 

alkua. 
• 27.09.–02.10.2020 Kiilopää, Suomen Latu. 
• Hae mukaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa www.mtlh.fi. Voit myös 

tulostaa ja postittaa hakulomakkeen. Tarkemmat ohjeet löydät verkosta, edellä 
mainitusta osoitteesta.  

• Kysyttävää? Otathan yhteyttä Propoon www.propo.fi tai Maaseudun Terveys ja 
Lomahuoltoon: lomat@mtlh.fi

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen  
virkistyslomat
Tule virkistämään kehoa ja mieltä Meri-Karinan Hyvinvointikeskukseen Turkuun. 
Nauti liikunnasta, uimisesta, luovasta tekemisestä ja mukavasta yhdessäolosta. 
 Tutustu uusiin lajeihin ja kohtaa muita syöpään sairastuneita. Lounais-Suomen 
Syöpäyhdistyksen järjestämille lomille voivat osallistua syöpään sairastuneet ja 
 heidän läheisensä. 

 
AJANKOHDAT 
• 18.–22.5.2020 Virkistysloma. Hinta yhden hengen huoneessa 275 euroa per henkilö 

tai kahden hengen huoneessa 235 euroa per henkilö. Hinta sisältää täysihoidon, 
majoituksen ja ohjelman. 

• 25.–26.4.2020 Naisten viikonloppu (Wellness weekend for ladies).  
Hinta 120 euroa per henkilö. 

• 14.–15.11.2020 Naisten viikonloppu (Wellness weekend for ladies).  
Hinta 120 euroa per henkilö. 

• 23.4.2020 Äijäpäivä. Hinta 25 euroa per henkilö. 
• 17.9.2020 Äijäpäivä. Hinta 25 euroa per henkilö. 
• Hakulomakkeen ja tarkemmat tiedot saat LounaisSuomen Syöpäyhdistyksestä

Rintasyöpäpotilaiden perhelomat
Tule rentoutumaan, keräämään voimia ja virkistymään Rintasyöpäyhdistys Europa 
Donna Finlandin järjestämälle perhelomalle Kuortaneen Urheiluopistoon. Voimaa 
vertaisuudesta -lomalla tapaat muita samassa tilanteessa olevia perheitä. 

Loma on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhempi on sairastunut rintasyöpään. 
Lomalla voit osallistua yhteiseen ohjelmaan ja saat vertaistukea. 

Loman omavastuuosuus on aikuisilta 20 euroa per henkilö per vuorokausi. Alle 
17-vuotiaat pääsevät maksutta. Hinta sisältää täysihoidon, majoituksen perhehuoneis-
sa ja ohjelman. Rintasyöpäyhdistys järjestää lomat yhteistyössä Maaseudun Terveys- 
ja Lomahuollon kanssa Veikkauksen tuella.  

AJANKOHTA
• 05.7.–10.7.2020 Kuortaneen urheiluopisto. Nuoret rintasyöpäpotilaat perheineen.

Hakuaika päättyy 5.4.2020.  
• Hae mukaan täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa mtlh.fi. Voit myös 

 tulostaa ja postittaa hakulomakkeen. Tarkemmat ohjeet löydät verkosta, edellä 
mainitusta osoitteesta. 

• Kysyttävää? Otathan yhteyttä Rintasyöpäyhdistykseen tai Maaseudun Terveys ja 
Lomahuoltoon: lomat@mtlh.fi  
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YHTEYSTIEDOT

POTILASJÄRJESTÖT:

Colores – Suomen Suolisto
syöpäyhdistys
Saukonpaadenranta 2 
00180 Helsinki 
puh. 010 4222 540 
info@colores.fi 
colores.fi

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

Suomen eturauhassyöpä
yhdistys Propo
Saukonpaadenranta 2 
00180 Helsinki 
puh. 041 501 4176 
toimisto@propo.fi 
propo.fi

Suomen Kurkku ja  
Suusyöpäyhdistys
Kolmas Linja 29 
00530 Helsinki 
040 514 6045 
toimisto@leinvalidit.fi 
leinvalidit.fi

Suomen Syöpäpotilaat
Malminkaari 5  
00700 Helsinki 
puh. 044 515 7517 (verkostot) 
info@syopapotilaat.fi 
syopapotilaat.fi

Sylva
Jaakonkatu 3 b 3 (6. krs) 
00100 Helsinki  
puh. 09 135 6866 
sylva@sylva.fi 
sylva.fi

ALUEELLISET SYÖPÄYHDISTYKSET:

EteläSuomen Syöpäyhdistys
Itämerenkatu 5, krs 6.
00180 Helsinki 
puh. 044 730 3300  
etelasuomi@essy.fi  
etelasuomensyopayhdistys.fi

KeskiSuomen Syöpäyhdistys
Kilpisenkatu 5 B 9  
40100 Jyväskylä 
puh. 014 333 0220  
syopayhdistys@kessy.fi 
keskisuomensyopayhdistys.fi

Kymenlaakson Syöpäyhdistys
Kotkankatu 16 B 35 
48100 Kotka 
puh. 05 229 6240 
toimisto@kymsy.fi 
kymenlaaksonsyopayhdistys.fi 

LounaisSuomen  
Syöpäyhdistys
MeriKarinan Hyvinvointikeskus
Seiskarinkatu 35  
20900 Turku  
puh. 02 265 7666 
merikarina@lssy.fi  
lounaissuomensyopayhdistys.fi

Pirkanmaan Syöpäyhdistys
Hämeenkatu 5 A, 7. kerros  
33101 Tampere  
puh. 03 2499 200  
toimisto@pirsy.fi 
pirkanmaansyopayhdistys.fi

Pohjanmaan Syöpäyhdistys
Österbottens Cancerförening
Alatori 3, 4. Kerros
65100 Vaasa
puh. / tel. 010 843 6001
info@pohjanmaancancer.fi
Pohjanmaancancer.fi
botniacancer.fi

PohjoisKarjalan Syöpäyhdistys
Karjalankatu 4 A 1  
80200 Joensuu  
puh. 013 227 600  
pohjoiskarjalansyopayhdistys.fi

PohjoisSavon Syöpäyhdistys
Kuninkaankatu 23 B  
70100 Kuopio 
puh. 017 580 1801 
toimisto@pohjois 
savonsyopayhdistys.fi 
pohjoissavonsyopayhdistys.fi

PohjoisSuomen  
Syöpäyhdistys
Rautatienkatu 22 B 13 
90100 Oulu  
puh. 0400 610 292
pohjoissuomensyopayhdistys.fi

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

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

Ålands Cancerförening
Nyfahlers, Skarpansvägen 30 
Ax22100 Mariehamn  
tel. 018 22 419  
info@cancer.ax 
cancer.ax
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Kylpylähotelli 
Yyteri, Pori

MeriKarinan  
hyvinvointikeskus, 
Turku

Peurunka, 
Laukaa

Oulu

Merikeskus 
Vellamo

Lomakeskus 
Huhmari, 
Polvijärvi

Santasport  
Lapin  Urheiluopisto, 
Rovaniemi

Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

Imatran liikunta ja 
kuntoutuskeskus, 

Imatra

Rokua, 
Utajärvi

Vetrea Terveys, 
Joensuu

Puhjonranta, 
Kouvola

Helsinki

Kotka

Pori

Joensuu

Jyväskylä

Kuntoutuskeskukset

Alueellisten yhdistysten 
pääpaikkakunnat

Lappeenranta

Tampere

Kuopio

Vaasa

TurkuMariehamn

Syöpäkivuissa neuvontahoitajat ohjaavat 
 tarvittaessa Syöpäkipulinjan puhelinpalveluun.

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

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

KIRJOITA.KIRJOITA.
neuvonta@cancer.fi

CHATTAILE.CHATTAILE.
kaikkisyövästä.fi

VALTAKUNNALLINEN  VALTAKUNNALLINEN  
NEUVONTAPALVELUNEUVONTAPALVELU

ETUUSNEUVONTA.ETUUSNEUVONTA.
Soita toimeentulo- ja   
sosiaalietuusasioissa  
0800 411 303 ke klo 15–17
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Kurssin tavoitteena on auttaa sinua ja läheistäsi

• selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta
• elämään mahdollisimman hyvää elämää syövästä huolimatta.

Kurssilta saat
• tietoa syövästä
• psykososiaalista tukea
• tukea arjessa ja työssä selviytymiseen
• vertaistukea. 

Kurssilla etsitään keinoja, joilla voit itse vaikuttaa voimavaroje-
si vahvistumiseen, elämäntilanteesi hallintaan ja aktiiviseen 
osallistumiseen.
Osa kursseista on tarkoitettu tiettyä syöpää sairastaville (esim. 
eturauhassyöpä, hematologinen syöpä, suun ja nielun alueen 
syöpä, rintasyöpä). Kurssin tiedoissa on maininta, jos se on 
tarkoitettu tietyn ikäisille.
Kursseja järjestetään yksilö- ja parikursseina. Puolisosi voi osal-
listua kanssasi parikurssille. 

Sopeutumisvalmennuskurssit 
syöpää sairastaville aikuisille 

 www.kela.fi/kuntoutus, terveydenhuollon chatti, Twitter @Kelankuntoutus

Palvelunumero kuntoutusasiakkaille 020 692 205

Hae kurssille lomakkeella KU 132. Hakemuksen liitteeksi tarvi-
taan lääkärinlausunto B. Toimita hakemus ja lääkärinlausunto 
Kelaan.

Tarkempia tietoja kurssien sisällöistä ja ajankohdista löydät 
osoitteesta www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku.  
Käytä hakusanaa syöpä.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana
Jos olet työssä, voit hakea kuntoutusrahaa kuntoutukseen 
osallistumisen ajalta www.kela.fi/kuntoutusraha.
Voit saada korvausta myös kuntoutukseen tehdyistä matkoista 
www.kela.fi/matkakorvaus.

OSA KELAN JÄRJESTÄMISTÄ sopeutu-
misvalmennuskursseista on tarkoitettu 
tiettyä syöpää sairastaville esim. eturau-
hassyöpää-, rintasyöpää-, hematologista 
syöpää- sekä suun ja nielun alueen 
syöpää sairastaville. Kursseja järjes-
tetään sekä yksilö- ja parikursseina. 
Kurssin tiedoissa on maininta, mikäli se 
on tarkoitettu tietyn ikäisille. Kurssien 
aikana yövytään kurssi- tai kuntoutus-
keskuksissa. 

Hae Kelan kurssille lomakkeella 
KU132. Saat lomakkeen Kelan toimis-
toista tai kela.fi > lomakkeet > kuntou-
tus. Autamme sinua mielellämme myös 
Kelan kursseille hakemisessa.

Ohessa on lista Kelan kurssitarjon-
nasta. Lisää tietoa kursseista ja vapaista 
kurssipaikoista saat kurssin järjestäjältä 
tai kirjoittamalla viisinumeroisen kurssi-
numeron kelan verkkosivujen kuntou-
tuskurssihakuun kohtaan ”Haku kurssi-
numerolla”.  Kuntoutuskurssihaku: 
www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku

 Myös Kela  
järjestää kursseja  
   syöpään  
   sairastuneille

Kelan kurssit

Hae Kelan kurssille 
 lomakkeella KU132. Saat 

lomakkeen Kelan  toimistoista 
tai kela.fi > lomakkeet > 

kuntoutus. Autamme sinua 
mielellämme myös Kelan 
kursseille hakemisessa.
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Kelan kurssit

• Hematologista syöpää sairastavien parikurssi 
(75097)
13.–17.1.2020, Kyyhkylä Oy, Mikkeli

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden  
yksilökurssi (75150)
27.1–31.01.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden  
yksilökurssi (75156)
27.1.–31.1.2020, Kruunupuisto Oy, Punkaharju

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75098)
3.2.–7.2.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75089)
10.–14.2.2020, Härmän Kuntoutus Oy,  
Ylihärmä

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75107)
10.2.–14.2.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku 

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75117)
17.2.–21.2. 2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75086)
24.2.–28.2.2020, MeriKarinan Hyvinvointi
keskus, Turku

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden  
parikurssi (75139)
24.2.–28.2.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75081)
2.3.–6.3.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Hematologista syöpää sairastavien parikurssi 
(75092)
2.3.–6.3.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75130)
2.3.–6.3.2020, Härmän Kuntoutus Oy,  
Ylihärmä

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
 parikurssi (75144)
9.3.–13.3.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75099)
16.3.–20.3.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75111)
16.3.–20.3.2020, Kruunupuisto Oy, Punkaharju

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75124)
16.3.–20.3.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75134)
23.3.–27.3.2020, Rokuan Kuntoutus Oy, Rokua

• Syöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
 yksilökurssi (75152)
23.3.–27.3.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Syöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
 yksilökurssi (75155)
23.3.–27.3.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien 
parikurssi (75137)
30.3.–3.4.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75087)
20.4.–24.4.2020, MeriKarinan Hyvinvointi
keskus, Turku

• Hematologista syöpää sairastavien parikurssi 
(75096)
20.4.–24.4.2020, Härmän Kuntoutus Oy, 
 Ylihärmä

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75118)
20.4.–24.4.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi 

• Perhekurssi, kun lapsi sairastaa syöpää (75502)
20.4.–24.4.2020, Rokuan Kuntoutus Oy, Rokua

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75100)
4.5.–8.5.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
 parikurssi (75147)
4.5.–8.5.2020, Härmän Kuntoutus Oy, Ylihärmä

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75734)
4.5.–8.5.2020, Verve Isokatu, Oulu 

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75125)
11.5.–15.5.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75082)
18.5.–22.5.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75114)
18.5.–22.5.2020, Kruunupuisto Oy, Punkaharju

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75108)
25.5.–29.5.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75131)
25.5.–29.5.2020, Härmän Kuntoutus Oy, Ylihärmä

• Syöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
 parikurssi (75142)
25.5.–29.5.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Hematologista syöpää sairastavien parikurssi 
(75093)
1.6.–5.6.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75119)
1.6.–5.6.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Perhekurssi, kun alle kouluikäinen tai 
 alakouluikäinen lapsi sairastaa syöpää (75417)
1.6.–5.6.2020, Rokuan Kuntoutus Oy,  
Rokua

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75101)
8.6.–12.6.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Perhekurssi, kun alle kouluikäinen tai 
 alakouluikäinen lapsi sairastaa syöpää (75504)
22.6.–26.6.2020, MeriKarinan Hyvinvointi
keskus, Turku

• Perhekurssi, kun yläkouluikäinen lapsi 
 sairastaa leukemiaa (75507)
29.6.–3.7.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Perhekurssi, kun alle kouluikäinen tai 
 alakouluikäinen lapsi sairastaa leukemiaa 
(75506)
6.7.–10.7.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Perhekurssi, kun alle kouluikäinen tai 
 alakouluikäinen lapsi sairastaa syöpää (75505)
13.7.–17.7.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75120)
3.8.–7.8.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75110)
10.8.–14.8.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Perhekurssi, kun alle kouluikäinen tai 
 alakouluikäinen lapsi sairastaa syöpää (75508)
10.8.–14.8.2020, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, 
Kankaanpää
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• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75102)
17.8.–21.8.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75126)
17.8.–21.8.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku 

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75083)
24.8.–28.8.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
 parikurssi (75145)
24.8.–28.8.2020, MeriKarinan Hyvinvointi
keskus, Turku 

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
 parikurssi (75140)
31.8.– 4.9.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75112)
7.9.–11.9.2020, Kruunupuisto Oy, Punkaharju 

• Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien 
parikurssi (75138)
7.9.–11.9.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku 

• Rintasyöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75735)
7.9.–11.9.2020, Verve Isokatu, Oulu

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75088)
14.9.–18.9.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75103)
14.9.–18.9.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
parikurssi (75133)
14.9.–18.9.2020, Härmän Kuntoutus Oy,  
Ylihärmä

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
 yksilökurssi (75736)
14.9.–18.9.2020, Verve Isokatu, Oulu

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75090)
28.9.–2.10.2020, Härmän Kuntoutus Oy, Ylihärmä

• Hematologista syöpää sairastavien parikurssi 
(75094)
28.9.–2.10.2020, MeriKarinan Hyvinvointi
keskus, Turku 

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75121)
28.9.–2.10. 2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75127)
5.–9.10.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
 yksilökurssi (75151)
5.–9.10.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Syöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
 yksilökurssi (75157)
5.–9.10.2020, Kruunupuisto Oy, Punkaharju 

• Perhekurssi, kun alle kouluikäinen tai 
 alakouluikäinen lapsi sairastaa syöpää (75418)
5.–9.10.2020, Rokuan Kuntoutus Oy, Rokua

• Rintasyöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75106)
12.–16.10.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
parikurssi (75135)
12.–16.10.2020, Rokuan Kuntoutus Oy, Rokua

• Syöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
 parikurssi (75146)
12.–16.10.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Hematologista syöpää sairastavien parikurssi 
(75095)
19.–23.10.2020, Härmän Kuntoutus Oy, Ylihärmä

• Syöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
 parikurssi (75143)
19.–23.10.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75109)
26.–30.10.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku 

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75122)
26.–30.10.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75104)
2.11.–6.11.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Syöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
 parikurssi (75148)
2.11.–6.11.2020, Härmän Kuntoutus Oy, Ylihärmä

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
 yksilökurssi (75154)
2.11.–6.11.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75084)
9.–13.11.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75113)
16.–20.11.2020, Kruunupuisto Oy, Punkaharju

• Syöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
 parikurssi (75141)
16.–20.11.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Perhekurssi, kun alle kouluikäinen tai 
alakouluikäinen lapsi sairastaa leukemiaa 
(75503)
16.–20.11.2020, Rokuan Kuntoutus Oy, Rokua

• Rintasyöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
parikurssi (75129)
23.–27.11.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Syöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
 yksilökurssi (75153)
23.–27.11.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien yli 68-vuotiaiden 
parikurssi (75123)
30.11.–4.12.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75132)
30.11.–4.12.2020, Härmän Kuntoutus Oy, 
 Ylihärmä 

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
yksilökurssi (75105)
7.–11.12.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Rintasyöpää sairastavien alle 68-vuotiaiden 
parikurssi (75128)
7.–11.12.2020, MeriKarinan Hyvinvointikeskus, 
Turku

• Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi 
(75085)
14.–18.12.2020, Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, 
Siilinjärvi

• Perhekurssi, kun alle kouluikäinen tai 
 alakouluikäinen lapsi sairastaa syöpää (75509)
14.–18.12.2020, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, 
Kankaanpää

KURSER PÅ SVENSKA 

• Parkurs för personer med prostatacancer 
(75091)
10.–14.02.2020, Härmä Rehab, Ylihärmä

• Parkurs för personer med bröstcancer (75136)
20.–24.04.2020, Härmä Rehab, Ylihärmä

• Parkurs för personer med cancer (75149)
19.10.2020, Härmä Rehab, Ylihärmä

• Parkurs för personer med prostatacancer 
(75497)
16.11.2020, Härmä Rehab, Ylihärmä

Kelan kurssit



Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen 
Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön 

muodostamaa kokonaisuutta.  
Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 

12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi 
valtakunnallista potilasjärjestöä.

SYÖPÄJÄRJESTÖT
CANCERORGANISATIONERNA 

Unioninkatu 22  
00130 Helsinki  
puh. / tel. 09 135 331  
tiedotus@cancer.fi 
kaikkisyovasta.fi 
alltomcancer.fi

Nähdään kursseilla!


