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Toimitilat löytyvät Helsingin lisäksi Hämeenlinnasta, Lahdesta ja Riihimäeltä. Lisäksi 
yhdistyksen paikallisosastoilla on suomen- ja ruotsinkielistä toimintaa kahdellatoista 
paikkakunnalla. Yhdistys on perustettu vuonna 1965.

Riihimäki 
Temppelikatu 7 A 1, 11100 Riihimäki (käynti pihan puolelta) 
Avoinna: kuukauden 2. ja 4. keskiviikko klo 10-14 tai sopimuksen mukaan ajanvarauksella. 
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta: p. 044 730 3302 ma–to klo 9–15. 
Neuvontapalvelu / Rådgivningstjänst Essyn Temppelikadun toimistolla
• kuntoutusohjaus, neuvonta ja ilmoittautumiset: kuntoutussihteeri, neuvontahoitaja, 
erikoissairaanhoitaja Hannele Salovaara p. 044 730 3302, 0400 776 063, 
hannele.salovaara@essy.fi

Helsinki 
Liisankatu 21 B 15, 6. krs, 00170 Helsinki, p. 044 730 3300  etela-suomi@essy.fi
Toiminnanjohtaja p. 044 730 3301
Toimistosihteeri Pirjo Kuokkanen ma–pe klo 9–15 p. 044 730 3300, pirjo.kuokkanen@essy.fi 
• tiedustelut • jäsenasiat: uudet jäsenet, osoitteenmuutokset, poistot 
• hoitovuorokausikorvaukset ja lapsiperheiden alkuavustukset • osto- ja myyntilaskut
Neuvontapalvelu/ Rådgivningstjänst Essyn Liisankadun toimistolla 
Neuvontahoitaja, kuntoutusohjaaja ja terveydenhoitaja Kirsi Roos on tavattavissa 
ajanvarauksella ma–to klo 9–15, Liisankatu 21 B 15, 6. krs., Helsinki. p. 044 730 3303
Neuvontapalvelu / Rådgivningstjänst Syöpätautien klinikalla 
Neuvontahoitaja Satu Forsström on tavattavissa ma–pe klo 9–15, Haartmaninkatu 4, 
Helsinki, sisääntulokerros. Voit myös halutessasi varata ajan etukäteen p. 09 471 732 91 tai 
050 408 8420.

Hämeenlinna 
Palokunnankatu 10 D 26 (Paavonkulma), 13100 Hämeenlinna, p. 040 186 9763
Neuvontapalvelu/ Rådgivningstjänst Essyn Palokunnankadun toimistolla
• kuntoutusohjaus, neuvonta ajanvaraus ja ilmoittautumiset: neuvontahoitaja, 
kuntoutusohjaaja, terveydenhoitaja Kirsi Roos p.  044 730 3303 (parittomien viikkojen 
maanantait), kirsi.roos@essy.fi

Lahti 
Hämeenkatu 7 A 6, 15110 Lahti, p. 044 730 3302, lahti@essy.fi
Toimistosihteeri Leea Inkinen ti–to klo 9–15 p. 044 730 3302, leea.inkinen@essy.fi 
• tiedustelut • ajanvaraus • ilmoittautumiset kursseille ja ryhmiin • jäsenasiat: uudet jäsenet, 
osoitteenmuutokset, poistot • myyntilaskutus
Neuvontapalvelu / Rådgivningstjänst Essyn Hämeenkadun toimistolla
• kuntoutusohjaus, neuvonta ja ilmoittautumiset: kuntoutussihteeri, neuvontahoitaja,
erikoissairaanhoitaja Hannele Salovaara p. 044 730 3302, 0400 776 063, 
hannele.salovaara@essy.fi
Neuvontapalvelu / Rådgivningstjänst Päijät-Hämeen keskussairaalassa, 
• neuvonta ja tiedustelut • ilmoittautumiset kursseille ja ryhmiin
kuntoutusohjaaja, neuvontahoitaja, sairaanhoitaja Eija-Liisa Aaltola ma–to klo 8–16 ja
pe klo 8–13.30 p. 044 719 5647, eija-liisa.aaltola@phhyky.fi ja sairaanhoitaja Pia Koljonen, 
pia.koljonen@phhyky.fi

Poikkeuksellisesta aukioloajasta laitamme viestin puhelinvastaajaamme.
www.etela-suomensyopayhdistys.fi
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Neuvontaa ja tukea sairastuneille ja heidän 
läheisilleen

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys pähkinänkuoressa
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys tarjoaa tietoa, tukea, toivoa ja toimintaa syöpään sairastuneil-
le ja heidän läheisilleen. Autamme seuraavin tavoin:

Potilaiden ja läheisten neuvonta 
Tuemme syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tarjoamalla tietoa syövästä, tukea ja neuvon-
taa.

Kurssit ja ryhmät 
Järjestämme monipuolisia kursseja ja ryhmiä sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Vertaistuki 
Välitämme vertaistukihenkilöitä sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tukihenkilöt auttavat 
selviytymään sairauden kanssa. Järjestämme myös vertaistukiryhmiä.

Terveyden edistäminen 
Tarjoamme terveysneuvontaa ja opastamme syövän varhaisessa toteamisessa ja ennalta-
ehkäisyssä. Toimimme Etelä-Suomen alueella. 

Vertaistuki / Tukihenkilötoiminta
Saman kokenut osaa tietyissä tilanteissa auttaa parhaiten syöpään sairastuneita. Kuuntele-
va korva ja myötätunto voivat olla iso apu. Vertaistukihenkilö auttaa sairastuneita ja tämän 
läheisiä löytämään voimia ja keinoja elää sairauden kanssa. Tukihenkilöt ovat joko itse sai-
rastaneet syövän tai ovat sairastuneen läheisiä. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys välittää ver-
taistukihenkilöitä ja järjestää erilaisia vertaistukiryhmiä sekä -tapaamisia. Tukihenkilöillä on 
henkilökohtainen kokemus syöpäsairaudesta. He ovat saaneet tehtävään koulutuksen ja 
yhteydenotto on luottamuksellinen ja vaitioloon sidottu.

Tukihenkilöitä löytyy mm. rinta-, leukemia-, melanooma-, aivokasvain-, sarkooma-, suo-
listo-, kilpirauhas-, lymfooma-, keuhko-, eturauhas-, kives-, sylkirauhas- munasarja-, sekä 
kohdunkaulasyöpäpotilaille sekä läheisille.  

Olemme tukenasi silloin, kun syöpä koskettaa. Ota yhteyttä, jos epäilet syöpää, odotat diag-
noosia tai olet jo saanut diagnoosin. Voit keskustella uudesta elämäntilanteesta ja sairau-
teen liittyvistä asioista syöpään erikoistuneiden terveyden- ja sairaanhoitajiemme kanssa. 
Luottamuksellisissa keskusteluissa saat tietoa ja tukea kaikessa, mikä liittyy syöpään sai-
rastumiseen ja sairauden kanssa jaksamiseen. Tarjoamme tukea ja palveluita hoitopolun 
eri välivaiheissa ja hoitojen jälkeen, kun on aika palata normaaliin elämään. Tukea saa niin 
kahden kesken kuin ryhmissä.

Annamme neuvontaa vastaanotolla, puhelimitse ja sähköpostitse. Palvelut ovat maksut-
tomia. Halutessasi voit keskustella myös nimettömänä. Neuvontapalvelua on tarjolla Hel-
singissä, Lahdessa, Riihimäellä ja Hämeenlinnassa.
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Jos tunnet tarvitsevasi vertaistukihenkilöä, ota yhteyttä: 

Toimintaa Helsingissä ja Vantaalla
Helsinki
Neuvontapalvelu / Rådgivningstjänst

Neuvontapalvelu Essyn Liisankadun toimistolla 
Kuntoutusohjaaja ja terveydenhoitaja Kirsi Roos on tavattavissa ajanvarauksella ma–to klo 9–15 
Liisankatu 21 B 15, 6. krs., Helsinki. p. 044 730 3303

Neuvontapalvelu Syöpätautien klinikalla
Neuvontapalvelusta saat syöpään liittyvää tietoa, tukea ja neuvontaa. Kysymyksiisi vastaa 
neuvontahoitaja, jokaa on syöpään erikoistunut sairaanhoitaja. Palvelu on sinulle maksuton. 

Helsinki /pääkaupunkiseutu ja Hämeenlinna 
p. 044 730 3303, ma–to klo 9–15 neuvontahoitaja, kuntoutusohjaaja Kirsi Roos

Lahti ja Riihimäki 
p. 044 730 3302, 0400 776 063, ma–to klo 9–15 ajanvarauksella neuvontahoitaja, kuntou-
tussihteeri Hannele Salovaara.

Vertaistukipiste OLKA Piste toimii HUS:n Syöpätautien klinikalla sisääntuloaulassa. 
OLKA:ssa voit jutella vapaaehtoistemme kanssa. Vertaistukipiste on auki, kun vapaaehtoi-
semme on paikalla. Aukiolosta kerrotaan Facebook-sivuilla. www.facebook.com/OLKAtoi-
minta olka@hus.fi tai p. 050 375 3914.

Uima-asun käyttöoikeusmerkki syöpäpotilaille (rinta ja avanne) 
Käyttöoikeusmerkki uima-asussa osoittaa, että uimari on saanut oikeuden pitää uimapu-
kua yllä uimahallissa, niissäkin tilanteissa, missä säännöt ohjaavat toimimaan ilman uima-
pukua.  

Syöpäpotilaille tarkoitetun uima-asun 
käyttöoikeusmerkin voivat toimialueellamme asuvat 
syöpäpotilaat tilata p. 044 730 3300 sekä p. 044 730 3302 
tai noutaa toimistoltamme aukioloaikoinamme. 

Käyttöoikeusmerkkejä myydään uimahalleilla, 
ja niitä voi tilata SUH Suomen Uimaopetus- 
ja Hengenpelastusliiton verkkokaupasta 
hintaan 2,20 € / kpl osoitteessa: 
www.suh.fi/verkkokauppa/muu_materiaali/kayttooikeusmerkki.2286.shtml 
tai p. 09 3436 5635. 

Erityisuimakortit syöpäpotilaille 
Muun muassa Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi myöntävät erityisuimakort-
teja rintasyöpäpotilaille. Kortti oikeuttaa edulliseen uimiseen kaupunkien uimahalleissa. 
Tarkempia tietoja, sekä hakuohjeita koskien erityisuimakortteja saat oman kaupunkisi liikun-
tavirastosta. 
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Hoitajan vastaanotto on tarkoitettu syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen. Neuvontahoitajan 
kanssa voit keskustella kaikesta, mikä liittyy syöpään sairastumiseen ja sairauden kanssa 
jaksamiseen. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja neuvontahoitajaa sitoo vaitiolovelvolli-
suus. Halutessasi voit keskustella myös nimettömänä. Neuvontahoitaja Satu Forsström on 
tavattavissa ma–pe klo 9–15, Syöpätautien klinikan sisääntulokerroksessa, Haartmaninka-
tu 4, Helsinki. Voit myös halutessasi varata ajan etukäteen p. 09 471 732 91 tai 050 408 8420. 
Poikkeavat aukioloajat kerrotaan puhelinvastaajassa.

Rådgivningstjänst på kliniken för cancersjukdomar
Hos rådgivningstjänsten får du information, stöd och rådgivning som gäller cancer. Dina 
frågor besvaras av en rådgivningsskötare, som är en sjukskötare specialiserad på cancer. 
Sjukskötarens mottagning är avsedd för cancerpatienter och deras närstående. Tjänsten 
är avgiftsfri för dig. Diskussionerna är konfidentiella och rådgivningsskötaren är bunden av 
tystnadsplikten. Om du önskar kan du också diskutera anonymt. Södra Finlands Cancerför-
enings rådgivningsskötare Satu Forsström träffar du vardagar, mån–fre kl. 9–15 i entrévå-
ningen vid Kliniken för cancersjukdomar. Du kan också, om du vill, boka tid på förhand, tel. 
09 471 732 91 eller 050 408 8420.

Yleisöluennot
Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa, osoitteessa Salomonkatu 21 B, Helsinki.

ke 20.9.2017 alkaen klo 17 avoin yleisöluento aiheesta: Syöpä ja ruokavalio. Mitä tie-
detään ja mitä ei? Luennoitsijana laillistettu ravitsemusterapeutti THM Reijo Laatikainen. 

ti 26.9.2017 alkaen klo 17:30 avoin yleisöluento yhdessä Colores ry:n kanssa syövän pe-
riytyvyydestä. Luennoitsijoina ylilääkäri Liisa Pylkkänen Suomen Syöpäyhdistyksestä 
sekä osastonylilääkäri Minna Pöyhönen Kliinisen genetiikan yksilöstä, HUSista. Kahvitar-
joilu 60:lle ensimmäiselle, kahvitarjoilu alkaa klo 17.

Essy / Espoon osaston järjestämät luennot:
ti 12.9. Syö hyvin, voi paremmin -kirjan kirjoittaja, laillistettu ravitsemusterapeutti THM 
Reijo Laatikainen kertoo ravinnon merkityksestä syövän ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. 
Mahdollisuus hankkia kirja myös itselle.

ti 10.10. Essyn puheenjohtaja, lääkintöneuvos Ilkka Talvitie puhuu tärkeästä ja ajan-
kohtaisesta aiheesta: ”Syöpäpotilas hoidon rajoille”. Syövän hoito on astunut isoin 
harppauksin eteenpäin viime vuosina. Hoitomenetelmät ja -laitteet sekä lääkkeet ovat ke-
hittyneet ja hoito räätälöidään entistä yksilöllisemmäksi. Yhä suurempi osa syöpään sairas-
tuneista paranee tai toisaalta saa elää jopa vuosikymmeniä syövästä huolimatta. Kaikkia ei 
kuitenkaan lääketiede voi auttaa. Mitkä ovat syövänhoidon rajat? 

Roosa nauha kampanja
Vuoden 2017 Roosa nauhat tulevat myyntiin 28.9. 
Nauhoja voi ostaa aukioloaikoinamme Helsingin, Hämeenlinnan, Lahden ja Riihimäen toi-
mipisteisteistä.

Kampanjan aikana vietetään joka vuosi Roosa nauha -päivää, jolloin koko Suomi on 
roosaisissa tunnelmissa hyvällä asialla. Tänä vuonna Roosa nauha -päivä on perjantai 
13.10.2017.
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pe 13.10. klo 10-14 Essyn vapaaehtoiset myyvät Roosa nauhoja Meilahden pää-
ruokasalin aulassa, tunnelikerroksessa ja Syöpätautien klinikan sisääntuloaulassa. 
pe 13.10. klo 10 Riihimäen seudun osaston Roosa nauha tempaus  
Paikka: Riihimäki, yhdistyksen toimitilat Temppelikatu 7 A 1 (käynti pihan puolelta). 
7.10. Lovisanejdens svenska avdelning: Försäljning av rosa band på Lovisa höstmarknad. 
Lisäksi kampanjan aikana joillain muillakin osastoillamme on myynnissä Roosa nauhoja, 
sekä he järjestävät myyntitapahtumia.

Kurssit 
Ensitietokurssit 
Ensitiedonkursseilla tavoitteena on antaa tietoa syöpäsairaudesta ja sen mukanaan tuo-
mista asioista, sekä mahdollisuus jakaa kokemuksia toisten samassa elämäntilanteessa 
olevien kanssa. Kurssille voi osallistua, kun on saanut diagnoosin tai käy syöpähoidoissa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset neuvontahoitaja, kuntoutusohjaaja, terveydenhoitaja Kirsi 
Roos, p. 044 730 3303, ellei toisin mainita. 

Paikka: Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Liisankatu 21 B, 6. kerros, Helsinki
Kurssihakemukset: Kurssille haetaan kaavakkeella, joka löytyy kotisivulla osoitteessa 
https://www.etela-suomensyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/kurssi-ja-toimintakalente-
rit/ joka toimitetaan osoitteeseen Etelä-Suomen Syöpäyhdistys/Kirsi Roos, Liisankatu 21 B 
15, 00170 Helsinki. 

Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä ensitietokurssi
Maanantaisin 2.10. alkaen klo 17 ja 16.10. alkaen klo 16. Viimeinen hakupäivä 25.9.

Ensitietokurssi rintasyöpäpotilaille
Kurssi on tarkoitettu vastasairastuneille rintasyöpäpotilaille,
joilla sairaus on äskettäin todettu tai hoidot ovat alkaneet.  
Maanantaisin 30.10. alkaen klo 17 ja 13.11. 
alkaen klo 16. Viimeinen hakupäivä 23.10.

Kuntoutuskurssit     
Voimavaroja arkeen -kurssilla etsitään voimavaroja luovuuden (kuvataide, musiikki, luova 
kirjoittaminen) ja liikunnan avulla. Kurssi pidetään tiistaisin klo 14−16, alkaen 26.9.2017.

Syöpä ruuhkavuosina -selviytymisen avaimet lapsiperheessä -kurssilla pureudutaan 
arjesta selviytymiseen ja etsitään apukeinoja mm. parisuhteeseen ja lapsen tukemiseen. 
Kurssi pidetään tiistaisin klo 17−18:30, alkaen 7.11.2017. Lisätietoja kuntoutusohjaajalta.

Vantaa
Kurssi syövän sairastaneille
Hämeenkylän kirkolla, Vantaalla alkaa 31.8.2017 klo 18−20. Oletko sairastanut syövän 
tai ovatko syövänhoitosi loppuvaiheessa? Kaipaatko mahdollisuutta käsitellä kokemaasi 
yhdessä vertaisten kanssa? Kokoontumisia on yhteensä kahdeksan, viikon välein. Kurssilla 
käsitellään koettua sairautta hyödyntäen erilaisia voimaannuttavia menetelmiä: kerronnal-
lisia, kirjallisia ja kuvallisia. Kurssille osallistuminen ei edellytä taiteellista osaamista. Kurssin 
tavoitteena on löytää voimavaroja arkeen ja uusia näkökulmia koettuun sairauteen. Kurssi 
on maksuton. Ohjaajina toimivat taidepedagogi Annukka Mikkola ja tutkija-opettaja Katja 
Hyry. Kurssin järjestäjinä toimivat Hämeenkylän seurakunta sekä Essy.

Kurssille haetaan 15.8. mennessä. Kirjoita vapaamuotoiseen hakemukseen, miksi haluaisit 
osallistua kurssille ja lähetä se joko sähköpostitse hameenkylan.seurakunta@evl.fi tai pos-
titse Hämeenkylän seurakunta / kirkkoherranvirasto, Auratie 3, 01630 Vantaa.
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Sopeutumisvalmennuskurssit
Kursseilla syöpäpotilaat ja heidän läheiset saavat tietoa syövästä, hoidoista, sairauden 
ja hoitojen aiheuttamista muutoksista sekä tukea selviytymiseen. Lisäksi kurssit tarjoa-
vat mahdollisuuden jakaa ajatuksia muiden saman kokeneiden kanssa. Kurssit sisältävät 
asiantuntijaluentoja, pienryhmätyöskentelyä, liikuntaa, vapaata vuorovaikutusta, lepoa ja 
virkistäytymistä. Tietoa kursseista ja ajankohdista löytyy Suomen Syöpäyhdistyksen sivuilta  
www.kaikkisyovasta.fi   ja   Kelan sivuilta www.kela.fi

Ryhmät / kurssit, keskustelukahvilat, vertaistukitapahtumat
Ryhmissä, keskustelukahviloissa ja vertaistukitapaamisissa kohtaat toisia syöpää sairas-
tavia ja saat mahdollisuuden keskustella sairauden herättämistä kysymyksistä: Miksi juuri 
minä? Miten tästä eteenpäin? Miten läheiseni jaksavat? Syövän kanssa elämiseen saattaa 
liittyä monenlaisia vaiheita, jolloin voi ajoittain tuntua siltä, että oman elämäntilanteen ja-
kaminen tai muiden vastaavassa tilanteessa elävien kokemusten ja ajatusten kuuleminen 
voivat tuoda uusia näkökulmia. Ryhmät tarjoavat paikan kokemusten, ajatusten ja tuntei-
den jakamiseen. Ryhmissä etsitään vahvistamaan omia voimavaroja ja autetaan jaksamaan 
muuttuneessa elämäntilanteessa. Vertaistukiryhmien ja keskustelukahviloiden vetäjinä toi-
mivat koulutetut, syövän sairastaneet ja siitä toipuneet vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset neuvontahoitaja, kuntoutusohjaaja, terveydenhoitaja Kirsi 
Roos, p. 044 730 3303, ellei toisin mainita.

Helsingissä Syöpätautien klinikalla
Paikka: Syöpätautien klinikka Meilahdessa, neuvontapalvelun tilassa, (sisääntulokerros, 
pääaulassa, pääoven läheisyydessä vasemmalla), Haartmaninkatu 4, Helsinki.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: neuvontahoitaja Satu Forsström, p. 09 4717 3291 tai 
050 408 8420 ma−pe klo 9–15 ja satu.forsstrom@hus.fi.

Syöpää sairastavien keskusteluryhmä 
Ryhmä on suunnattu erilaisissa hoidon vaiheissa oleville syöpäpotilaille. Ryhmässä tapaat 
toisia syöpää sairastavia ja saat mahdollisuuden keskustella sairauden herättämistä kysy-
myksistä. 

Tapaamiset alkavat elo-syyskuussa 2017 (päivämäärä selviää myöhemmin). Osallistujien 
toivotaan sitoutuvan viiteen tapaamiseen, jotka sovitaan ensimmäisellä kerralla. Ohjaajina 
toimivat neuvontahoitaja Satu Forsström ja sairaalapastori Ulla Ullgren. Ilmoittautumiset 
viimeistään 10.8.2017.

Keskusteluryhmä syöpäpotilaan läheisille 
Ryhmässä tapaat toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa eläviä ja saat mahdollisuuden 
keskustella läheisen sairauden herättämistä kysymyksistä. Vertaisryhmä on maksuton. 
Tapaamiskerrat: loka-marraskuu 2017. Osallistujien toivotaan sitoutuvan ryhmän viiteen 
tapaamiskertaan. Päivämäärät tarkentuvat ensimmäisessä tapaamisessa. Ohjaajina toimi-
vat neuvontahoitaja Satu Forsström ja sairaalapastori Ulla Ullgren. Ilmoittautumiset: viim. 
15.9.2017.

Avoin NET-POTILAIDEN ryhmä (neuroendokriininen kasvain) tapaaminen ke 20.9.2017 
14−15:30, jolloin saat tilaisuuden keskustelulle toisten saamaa sairautta kohdanneiden 
kanssa. Olet lämpimästi tervetullut! Ilmoittautumiset: 19.9.2017 mennessä.
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Essyn Liisankadun toimipisteessä 
Paikka: Liisankatu 21 B 15, 6. krs, Helsinki

Keskustelukahvila vastasairastuneille ja hoidoissa käyville rintasyöpäpotilaille
Keskustelukahvilassa voit jutella luottamuksellisesti rintasyövän sairastaneiden vertaistu-
kihenkilöiden sekä toisten osallistujien kanssa. Vertaistukihenkilöt ovat saaneet vapaaeh-
toistyöhönsä koulutuksen ja haluavat olla tukemassa vastasairastuneita. Keskustelukahvi-
laan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan siihen voi tulla silloin, kun itselle parhaiten sopii. 
Tapaamiset järjestetään keskiviikkoisin klo 15:30−17 seuraavasti: 30.8., 27.9., 25.10., 
22.11. ja 13.12.2017.

Keskustelukahvila vastasairastuneille ja hoidoissa käyville syöpäpotilaille
Haluatko vaihtaa ajatuksia sairastumisesta syöpään sekä sairauden mukanaan tuomista 
tunteista? Näistä asioista voit keskustella luottamuksellisesti syövän sairastaneiden ver-
taistukihenkilöiden sekä toisten osallistujien kanssa. Kahvilaan ovat tervetulleita kaikki 
syöpäpotilaat riippumatta diagnoosista. Tunteet ja kokemukset sairaudesta ovat usein 
hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, missä päin kehoa syöpä on. Vertaistukihenkilöt oat 
saaneet vapaaehtoistyöhönsä koulutuksen ja haluavat olla tukemassa vastasairastuneita. 
Keskustelukahvilaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan siihen voi tulla silloin, kun itsel-
le parhaiten sopii. Tapaamiset järjestetään klo 15−16:30 seuraavasti: tiistaina 12.9., sekä 
torstaisin 19.10. ja 30.11.2017.

Kroonista syöpää sairastavien keskusteluryhmä
Sairastatko kroonista syöpää ja haluaisit tavata toisia samassa tilanteessa olevia? Olet läm-
pimästi tervetullut vaihtamaan ajatuksia keskusteluryhmään, jossa on mukana myös ver-
taistukihenkilöitä sekä kuntoutusohjaaja. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Olet 
tervetullut kaikkiin tapaamisiin tai vaikkapa vain yhteen, tilanteesi mukaan. Ryhmä kokoon-
tuu keskiviikkoisin klo 13−14:30 seuraavasti: 6.9., 11.10. ja 15.11.2017.

Keuhkosyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tapaamiset
Tapaamisiltapäivät ovat maanantaisin klo 13–14:30: 18.9., 16.10. ja 27.11.2017. Ohjelmas-
sa on ajatusten vaihtoa toisten keuhkosyöpään sairastuneiden kanssa. Mukana tapaamissa 
on myös kuntoutusohjaaja. Olet lämpimästi tervetullut! 

Aivokasvainpotilaiden ja heidän läheistensä ryhmä
Tapaamiset ovat keskiviikkoisin 6.9. ja 8.11. alkaen klo 17. Tapaamisissa mukana myös 
kuntoutusohjaaja. Tietoa, tukea ja kokemuksia aivovauriosta saat Aivovammaliiton hallin-
noimilta www.aivovaurio.fi sivuilta. Sivut tarjoavat kattavan verkkopalvelun sairastuneen, 
läheisten sekä ammattilaisten käyttöön.

Luovaa Toimintaa
Taideterapiaryhmä syöpään sairastuneille
Kaikille rintasyöpää sairastaville avointa taideterapiaa, joka sisältää vesivärimaalausta, ren-
toa yhdessäoloa, sekä pienimuotoisen haastattelun. Ryhmä kokoontuu kolmena tiistaina 
klo 17−20 seuraavasti: 10.10., 17.10. ja 24.10.2017. Sitoutuminen pakollista. Ryhmään 
osallistuminen on maksutonta. Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprojekti, Lot-
ta Hietala & Jenni Majuri. Ilmoittautumiset sähköpostilla lotta.hietala@student.diak.fi tai jen-
ni.majuri@student.diak.fi
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Voimauttavan kirjoittamisen kurssi syöpäpotilaille
Tervetuloa etsimään kirjoittamisesta apua tunnelmien, tilanteiden ja ajatusten avaami-
seen. Luovan kirjoittamisen sekä kirjallisuusterapian menetelmät kulkevat mukana. Ryhmä 
kokoontuu yhteensä yhdeksän kertaa. Mukaan mahtuu enintään yhdeksän osallistujaa. 
Ilmoittautuneiden toivotaan osallistuvat kaikkiin tapaamisiin, mikäli suinkin mahdollista. 
Kurssin toteutuksesta vastaa kirjailija, kirjoitusohjaaja Heli Hulmi. Kurssimaksu on 50 euroa.  
Lisätietoja ma−to klo 9−15 p. 044 730 3303.

Voimauttavan valokuvauksen kurssi syöpäpotilaille
Vertaisryhmä hyödyntää voimauttavan valokuvauksen menetelmää. Ryhmän tarkoitukse-
na on valokuvan keinoin käydä läpi omaa ”syöpämatkaa” ja sairauden herättämiä tunteita. 
Ryhmä kokoontuu yhteensä kahdeksan kertaa ja siihen otetaan enintään kuusi osallistujaa. 
Ryhmä soveltuu parhaiten henkilöille, joilla sairauden toteamisesta on jo kulunut jonkin ai-
kaa tai hoidot ovat jo päättyneet. Ilmoittautuneiden toivotaan osallistuvan kaikkiin tapaa-
misiin. Kurssimaksu on 50 euroa. Lisätietoja ma−to klo 9−15 p. 044 730 3303.

Tapahtumat
Pink Power -irti arjesta, hetki hemmottelua. Sinä rintasyöpään sairastunut, yli 45-vuo-
tias, tervetuloa!

Pink Power tapaaminen tarjoaa lempeän hemmotteluhetken arkeen. Tarjolla mm. virkis-
tystä, hemmottelua, tietoa ravinnosta ja liikunnasta, pientä purtavaa sekä jutustelua. Tilai-
suuden järjestävät Essy sekä Diak AMK:n opiskelijat keskiviikkona 25.10.2017 klo 10−14. 
Mukaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset: Essyn toimisto p. 
044 730 3300, klo 9-15, s-posti: etela-suomi@essy.fi tai www.etela-suomensyopayhdistys.fi.

Pink Wellness Power -irti arjesta, hetki itselle. Sinä rintasyöpään sairastunut, alle 45 
-vuotias, tervetuloa!  Pink Wellness Power tapaaminen tarjoaa virkistävän irtioton arjesta. 
Tarjolla mm. kehonhuollon ja rentoutuksen hetket, mahdollisuus voimauttavan valokuvan 
ottamiseen, pientä purtavaa sekä jutustelua. Tilaisuuden järjestävät Essy sekä Diak AMK:n 
sairaanhoidonopiskelijat torstaina 26.10.2017 klo 10−14. Mukaan mahtuu 15 ensimmäi-
seksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset Essyn toimisto, p. 044 730 3300, klo 9−15, s-posti: 
etela-suomi@essy.fi   tai  www.etela-suomensyopayhdistys.fi.

Liikuntaa syöpäpotilaille Helsingissä
Pehmeää liikuntaa ja rentoutumista
Paikka: Essyn toimistolla Liisankatu 21. Ryhmässä tehdään fysioterapeutin ohjaamana liik-
keitä istuen, seisten ja makuulla, ilman apuvälineitä. Jokainen tekee liikkeet oman kunton-
sa ja voimiensa mukaan. Ryhmä kokoontuu yhteensä viisi kertaa. Ryhmään osallistuminen 
edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä (jäseneksi voi liittyä myös ilmoittautuessa). Kurssimaksu 
on 30 euroa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: ma−to 9−15, p. 044 730 3303.

Ohjattua sisäliikuntaa voimistelusalissa
Paikka: Käpylinnan liikuntatiloissa, osoitteessa Mäkelänkatu 86-96.
Syyskausi 6.9. −20.12.2017, keskiviikkoisin klo 16:30−18. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Osallistuminen edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä (jäseneksi voi liittyä myös il-
moittautuessa). Tiedustelut ma−to klo 9−15, p. 044 730 3303
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Vesivoimistelua
Paikka: Käpylinnan liikuntatiloissa, osoitteessa Mäkelänkatu 86−96, Helsinki Ryhmiin ote-
taan ensisijaisesti alle viisi vuotta sitten sairastuneita syöpäpotilaita.

Ryhmät kokoontuvat perjantai- iltapäivisin. Ryhmään osallistuminen edellyttää yhdistyk-
sen jäsenyyttä (jäseneksi voi liittyä myös ilmoittautuessa). Kurssimaksu on 50 euroa.
Vesijumppiin ilmoittautuminen on tiistaina 22.8.2017 alkaen klo 9 numeroon 044 730 
3303.

Toimintaa Hyvinkäällä
Hyvinkään sairaalassa

Rintasyöpäpotilaiden tukiryhmät Hyvinkään sairaalan Sopessa
Hyvinkään sairaalan Sope:ssa järjestetään rintasyöpään sairastuneille tapaamisia seuraa-
vasti, torstaisin klo 17−18:30: 7.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.2017. Tukiryhmässä voit keskustella 
rintasyövän mukanaan tuomista asioista toisten osallistujien sekä vertaistukihenkilöiden 
kanssa luottamuksellisesti. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan siihen voi tulla 
silloin, kun itselle parhaiten sopii. 

Syöpäpotilaiden tukiryhmät Hyvinkään sairaalan Sopessa
Hyvinkään sairaalan Sopessa järjestetään syöpäpotilaille kaksi tapaamista seuraavasti: 
keskiviikkoisin 11.10. ja 8.11.2017 klo 17−18:30. Tukiryhmässä voit keskustella syövän 
mukanaan tuomista asioista toisten osallistujien sekä vertaistukihenkilöiden kanssa luot-
tamuksellisesti. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan siihen voi tulla silloin, kun 
itselle parhaiten sopii.

Joogaryhmä Hyvinkäällä – Studio Volare
Torstaisin 7.9. −9.11. klo 15:30−16:30. Kaikille sopiva kehonhuoltokurssi. Kurssin aikana 
huolletaan kehoa vaihtelevin teemoin mm. niska-selkä, helppo jooga, venyttely, pilates ja 
rentoutuminen. Ohjaajana Saija Rajala. Kurssille mahtuu 12 henkilöä. Yhteensä 10 kertaa. 
Hinta 50 €. Paikka: Studio Volare, Parantolankatu 11, Hyvinkää. Ilmoittautuminen 30.8. 
mennessä p. 044 730 3302 ma–to klo 9–15 

Toimintaa Hämeenlinnassa
Essyn Palokunnankadun toimipisteessä
osoitteessa Palokunnankatu 10 D 26, Hämeenlinna

Neuvontapalvelu / Rådgivningstjänst
Neuvontahoitaja, kuntoutusohjaaja, terveydenhoitaja Kirsi Roos on tavattavissa ajan-
varauksella kahtena maanantaina kuukaudessa parittomilla viikoilla maanantaisin: 28.8., 
11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11. ja 20.11.2017. Joulukuun päivä on vielä avoinna. Syöpäpo-
tilaat ja heidän läheisensä voivat kysellä käytännön neuvoja sekä keskustella luottamuksel-
lisesti mieltä askarruttavista asioista. Neuvonta ja ajanvaraus p. 044 730 3303

Tukihenkilötoiminta
Hämeenlinnassa on tukihenkilöitä rintasyöpä-, kilpirauhassyöpä-, suolisto- ja sisäelinsyö-
pä, leukemia-, eturauhasyöpä- ja sylkirauhassyöpäpotilaille. Tukihenkilöitä voi tulla tapaa-
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maan toimistolle ma ja ti klo 10–13 osaston harrastusryhmien kokoontumisaikoina, jolloin 
joitakin tukihenkilöitä on tavattavissa.
Tukihenkilövälitys: Neuvontahoitaja, kuntoutusohjaaja, terveydenhoitaja Kirsi Roos p.  
044 730 3303.

Keskustelukahvilat
Tapaamisissa on mahdollisuus vaihtaa luottamuksellisesti ajatuksia toisten sa-
man sairauden kohdanneiden kanssa. Tapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.  
Tiedustelut ma−to klo 9−15, numerosta 044 730 3303.

Hämeenlinnan keskustelukahvilat eläkeikäisille syöpään sairastuneille
Tervetuloa eläkeikäisten syöpään sairastuneiden tapaamiseen, jossa mukana vertaistuki-
henkilöitä. Tapaamiset järjestetään maanantaisin klo 13−14:30: 11.9. ja 6.11.2017. 

Hämeenlinnan keskustelukahvilat työikäisille syöpään sairastuneille
Tervetuloa työikäisten syöpään sairastuneiden tapaamiseen, jossa mukana vertaistukihen-
kilöitä. Tapaamiset järjestetään maanantaisin klo 13−14:30: 9.10. ja 20.11.2017. 

Kanta-Hämeen Keskussairaalan kuntoutusohjaaja Johanna Kuisma. 
Lääkinnällinen kuntoutus/ rakennus C. p. 03 629 3124 tai 040 559 3528 johan-
na.kuisma@khshp.fi Puhelinaika ma, ti, ke ja pe klo 8–10 ja to 9–10.  Tehtä-
viin kuuluvat mm. potilaan ohjaaminen ja neuvonta, kuntoutuspalveluista ja 
sopeutumisvalmennuksesta tiedottaminen, rintaproteesin sovitus. Palvelut 
ovat maksuttomia ja saatavilla ilman lähetettä.

Toimintaa Lahdessa
Essyn Hämeenkadun toimipisteessä
osoitteessa Hämeenkatu 7 A 6, Lahti.

Neuvontapalvelut / Rådgivningstjänsterna
Neuvontahoitaja, kuntoutussihteeri, erikoissairaanhoitaja Hannele Salovaara on ta-
vattavissa ma–to klo 9–15 (ajanvarausta suositellaan), p. 044 730 3302 tai 0400 776 063.

Rintaproteesien, liivien ja uimapukujen välitys rintasyöpäpotilaille 
Ajanvaraus ma−to klo 9−15, p. 044 730 3302. Potilaalla on mahdollisuus saada rikkoutuneen 
tai epäsopivan proteesin tilalle uusi. Kriteerien täytyttyä potilas saa maksusitoumuksen uu-
den proteesin hankintaan. Maksusitoumus rintaproteesia varten keskussairaalan kuntou-
tusohjaajalta p. 044 719 5647.

Päijät-Hämeen keskussairaalassa
osoitteessa Sädehoidon yksikkö, Keskussairaalankatu 7, Lahti.

Kuntoutusohjaaja, sairaanhoitaja Eija-Liisa Aaltola on tavattavissa ma–to klo 8–16 ja 
pe klo 8–13:30 p. 044 719 5647 ja  eija-liisa.aaltola@phhyky.fi  ja sairaanhoitaja Pia Koljo-
nen  pia.koljonen@phhyky.fi



13

Kurssit
Ensitieto ja avokuntoutus 
Kurssien tarkoituksena on antaa perustietoa syöpäsairaudesta, hoidosta sekä seurannasta. 
Kursseilla potilaan on mahdollisuus saada tietoa terveistä elintavoista, ravinnosta ja liikun-
nasta. Potilaan hankkima tieto ja aktiivisuus auttavat kokoamaan voimia uudessa elämänti-
lanteessa. Myös toisten tapaaminen, vertaistuki, on merkittävä voimavara. Osalle kursseista 
voi osallistua myös potilaan läheinen. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kurssit järjes-
tetään yhteistyössä Päijät-Hämeen keskussairaalan kanssa. 
Ensitietopäivä uusille syöpäpotilaille ja läheisille 
Päijät-Hämeen keskussairaalan koulutustilassa. Asiantuntijoina ovat mm. syöpälääkäri, 
sairaanhoitaja, ravitsemussuunnittelija ja kuntoutusohjaaja.
Ensitietopäivä uusille rintasyöpäpotilaille ja läheisille 
Päijät-Hämeen keskussairaalan koulutustilassa. Mukana on kirurgi, sairaanhoitaja, sosiaali-
työntekijä, fysioterapeutti ja tukihenkilö. Osallistumista suositellaan noin kuukauden kulut-
tua leikkauksesta. Ilmoittautumislomake annetaan kirurgian osastolta.
Ensitietopäivä eturauhassyöpäpotilaille ja läheisille Päijät-Hämeen 
keskussairaalan koulutustilassa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset ensitietopäiville kuntoutusohjaaja: ma – to 8–16, pe 8 – 13:30, 
p. 044 719 5647.
Ensitietokurssi pitkään tai toistuvasti syöpähoitoja saaville potilaille ja heidän läheisilleen 
S 517 
19.9. ja 26.9. klo 14–17 
Aiheina mm. hoitoväsymys ja voimavarat hoidossa jaksamiseen. Paikka: Neuvonta-asema, 
Hämeenkatu 7 A 6. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä.
Elämässä eteenpäin avokuntoutuskurssi S 617 
27.9., 4.10., 10.10. ja 24.10. klo 15–18 
Kurssi on tarkoitettu syöpäpotilaille, joiden sairastumisesta on kulunut alle kaksi vuotta. 
Kurssille voi osallistua myös läheinen. Paikka: Päijät-Hämeen keskussairaalan koulutustila. 
Ilmoittautuminen 19.9. mennessä.
Elämässä eteenpäin avokuntoutuskurssi uusille rintasyöpäpotilaille S 717 
16.10., 23.10., 30.10., 6.11. ja 20.11. klo 17–20. 
Kurssi on kokonaisuus. Suositus on, että hoidot (solunsalpaajahoito) ovat jo loppuneet tai 
loppumassa.  Paikka: Neuvonta-asema, Hämeenkatu 7 A 6. Ilmoittautuminen 5.10. mennes-
sä.
Elämässä eteenpäin avokuntoutuskurssi eturauhassyöpäpotilaille ja läheisille S 817 
9.11. klo 13–17 Paikka: Neuvonta-asema, Hämeenkatu 7 A 6. Ilmoittautuminen 26.10. men-
nessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kursseille neuvontapalvelu: ma−to 9–15, p. 044 730 3302 tai 
kuntoutusohjaaja: ma-to 8–16, pe 8–13:30, p. 044 7195 647

Syöpäkipulinja auttaa koko Suomessa 
Syöpäkipulinja palvelee potilaita, heidän läheisiään ja terveydenhuoltohenkilöstöä valtakunnalli-

sesti. Syöpäkivun hoidon kokeneet asiantuntijat vastaavat numerossa 050 369 6707 
ma, ke, pe klo 13–14:30. Tarvittaessa he voivat ottaa yhteyden potilasta hoitavaan tahoon ja yh-

teistyössä hakea ratkaisua kipuongelmaan. Syöpäkipulinja toimii osana Syöpäjärjestöjen 
valtakunnallista neuvontapalvelua.
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Pienryhmät 
Vertaistukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen 
Tiistaisin 19.9., 17.10., 21.11. ja 19.12. ja klo 18–19:30 
Ryhmässä on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti koulutetun tukihenkilön kanssa 
sairastumiseen liittyvistä kysymyksistä. Paikka: Neuvonta-asema, Hämeenkatu 7 A 6.  Ei 
ennakkoilmoittautumista.

Keskusteluryhmä hoidossa käyvän työikäisen potilaan läheisille 
18.9., 25.9., 2.10., 9.10. ja 16.10. klo 17– 18:30 
Ryhmässä on mahdollista saada vertaistukea ja pohtia yhdessä uutta elämäntilannetta. 
Ohjaajana toimii Pirjo Repo. Ryhmän koko max. 6 hlöä.  Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Neu-
vontapalvelu: ma−to 9–15, p. 044 730 3302 tai kuntoutusohjaaja: ma−to 8–16, pe 8–13:30, p. 
044 719 5647

Miesten illat 
Keskiviikkoisin 20.9., 18.10., 15.11. ja 20.12. klo 18 
Ryhmän vetäjinä ovat sairaanhoitaja Hannele Salovaara sekä tukihenkilöt Kalevi Valkonen 
ja Erkki Stranius. Paikka: Neuvonta-asema, Hämeenkatu 7 A 6. Ei ennakkoilmoittautumista.

Naisten illat 
Torstaisin 21.9., 19.10., 16.11. ja 21.12. klo 18 
Asiantuntijoiden alustuksia, vertaistukea ja yhdessäoloa. Ryhmän vetäjinä ovat sairaanhoi-
taja Hannele Salovaara ja tukihenkilöt. Paikka: Neuvonta-asema, Hämeenkatu 7 A 6. Ei en-
nakkoilmoittautumista.

Luovaa Toimintaa
Villasukkaviikonloppu 
28.10. ja 29.10. klo 10–15 
Ryhmän työskentelyvälineinä luovat menetelmät, esim. maalaaminen, savityöt, rentoutus, 
musiikki. Tavoitteena on löytää uusia voimavaroja arjessa jaksamiseen. Ohjaajana Pirjo 
Repo. Ryhmään otetaan 12 henkilöä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Neuvontapalvelu ma−
to 9–15, p. 044 730 3302.

Liikunta
Liikuntaryhmät on tarkoitettu syöpää sairastaville/sairastaneille yhdistyksen 
jäsenille. 
Syvävenytys- ja rentoutusryhmät
I  Maanantaisin 4.9.–11.12. klo 11:30–12:30 (jooga) 
II Maanantaisin 4.9.–11.12. klo 17–18
Vetäjänä joogaohjaaja Katja Meritähti. Hinta 4 €/kerta. 
Paikka: Wanha Herra, Laaksokatu 17. Ei ennakkoilmoittautumista.

Kuntojumppa naispotilaille
Torstaisin 7.9.–14.12. klo 17–18 Ohjaajana sairaanhoitaja Niina Nykänen. Hinta 4 €/kerta.  
Paikka: Wanha Herra, Laaksokatu 17. Ei ennakkoilmoittautumista.

Vesivoimistelua naispotilaille
I tiistaisin 5.9.–12.12. klo 17
II tiistaisin 5.9.–12.12. klo 17:45
III tiistaisin 5.9.–12.12. klo 18:30
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Ohjaajana sairaanhoitaja Niina Nykänen. Maksu 60 € syyskaudelta suoritetaan ryhmän al-
kaessa. Paikka: Wanha Herra, Laaksokatu 17. Vesivoimisteluryhmiin ilmoittautuminen ennen 
kauden alkua.

Kuntosali mies- sekä naispotilaille 
I Keskiviikkoisin 6.9.–13.12. klo 17:30–18:30
II Keskiviikkoisin 6.9.–13.12. klo 18:30–19:30.
Vetäjänä Minna Rauhanlaakso. Maksu 60 € syyskaudelta suoritetaan ryhmän alkaessa. 
Paikka: Paavolan terveyskeskus, fysiatrian tilat. Kuntosaliryhmiin ilmoittautuminen ennen 
kauden alkua.

Lavis-lavatanssiryhmä 
Tiistaisin 19.9. –28.11. klo 16:30–17:30 yhteensä 10 kertaa. Hinta 50 €. Ryhmään otetaan 
max. 20 henkilöä. Paikka: Auron Lahden Fysteam, Vapaudenkatu 23 B. Ilmoittautuminen 
5.9. mennessä ma-to 9–15, p. 044 730 3302 

Huom! Liikuntaryhmiä ei syyslomaviikolla 43
Liikuntaryhmien yhteyshenkilö Kirsti Tähtinen, p. 040 536 5815. Kevään 2018 vesivoimistelu- ja 
kuntosaliryhmiin ilmoittauduttava viimeistään 19.12.2017 klo 9–12, p. 044 730 3302.

SUOMEN KURKKU- JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY PÄIJÄT-HÄMEEN 
OSASTO 
Kokoontumiset kuukauden viimeisenä torstai-iltana 26.10. ja 30.11. klo 
18 Hämeenkatu 7 A 6. Muista kokoontumisajoista ja paikoista ilmoitetaan 
myöhemmin.  Lisätietoja ja tukihenkilövälitys: 
Tuomo Mikkonen, p. 040 518 8960. www.le-invalidit.fi

Toimintaa Riihimäellä
Essyn Temppelikadun toimipisteessä
Osoitteessa Temppelikatu 7 A 1, Riihimäki (käynti pihan puolelta).

Neuvontapalvelu / Rådgivningstjänst
Toimipisteessä syöpäpotilaalla ja heidän läheisillään on mahdollisuus keskustella uudesta 
elämäntilanteesta ja sairauteen liittyvistä kysymyksistä neuvontahoitajan kanssa. Rinta-
proteesin sovitus onnistuu maksusitoumuksella ja ajanvarauksella.

Neuvontahoitaja, kuntoutussihteeri, erikoissairaanhoitaja Hannele Salovaara on ta-
vattavissa kuukauden 2. ja 4. keskiviikko klo 10−14 tai sopimuksen mukaan ajanvarauksella. 
Ajanvaraus ja puhelinneuvonta p. 044 730 3302 ja 0400 766 063 ma–to.

Kurssit
Elämässä eteenpäin -ensitietokurssi uusille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen
Alkaen ke 6.9. klo 15−18:30. Seuraavat kurssi-illat ovat 11.9., 18.9., 20.9. ja 25.9. klo 
15−18:30
Kurssin tavoitteena on antaa perustietoa syöpäsairauksista, hoidosta, seurannasta, hoitoa 
tukevasta itsehoidosta sekä vertaistukea. Kurssi on osallistujille ilmainen. Tarjoilu. Paikka: 
Temppelikatu 7 A 1, Riihimäki (käynti pihan puolelta). Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.8. 
mennessä sairaanhoitaja Kirsi Rintala p. 019 744 5639 tai sairaanhoitaja Anne Hyppönen p. 
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019 744 5631 tai kuntoutussihteeri Hannele Salovaara p. 044 730 3302, 0400 776 063 tai 
lahti@essy.fi

Ensitietotunnit uusille syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen
Ti 17.10. klo 15−18:30. Paikka: Temppelikatu 7 A 1, Riihimäki (käynti pihan puolelta).
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 12.10. mennessä sairaanhoitaja Kirsi Rintala p. 019 744 5639 
tai sairaanhoitaja Anne Hyppönen p. 019 744 5631 tai kuntoutussihteeri Hannele Salovaara 
p. 044 730 3302, 0400 776 063 tai lahti@essy.fi

Ryhmät
Eteenpäin-ryhmä pitkään tai toistuvia syöpähoitoja saaville potilaille ja heidän 
läheisilleen
4.10., 17.10., 8.11. ja 22.11. klo 13−14:30 Vetäjänä sairaanhoitaja Hannele Salovaara.  
Paikka: Temppelikatu 7 A 1, Riihimäki (käynti pihan puolelta)

Liikunta
Tule kuntoon=Tuki-ja liikuntaelimistö kuntoon
Maanantaisin Inkilänhovin kuntosalissa, Inkiläntie 2
Ryhmä 1 klo 17:30−18:30
Ryhmä 2 klo 18:30−19:30
Ohjaajana fysioterapeutti Heikki Virtanen. Syyskausi 4.9.−4.12.2017
Ilmoittautumiset ryhmiin 14.−25.8. p 040 539 7359 Pirjo miel. iltaisin

Vesivoimistelu
Keskiviikkoisin Riihimäen uimahallin tilausaltaassa ja -saunassa.
Ryhmä 1 klo 15:15−16 (maks 13 henkilöä)
Ryhmä 2 klo 16:05−16:45 (maks 13 henkilöä)
Syyskausi 6.9.−13.12.2017 ja kevätkausi 10.1.−9.5.2018
Ilmoittautumiset p 040 534 2588 Elina. Ryhmään pääsystä ilmoitetaan myöhemmin.
 
Liikuntaryhmät on tarkoitettu vain syöpää sairastaville/sairastaneille yhdistyksen jäsenille. 
Kaudelle 2017 osallistumismaksu on 30 € / kausi. Vesivoimistelussa lisäksi uimahallimaksu.

Kanta-Hämeen Keskussairaalan kuntoutusohjaaja Johanna Kuisma. 
Lääkinnällinen kuntoutus/ rakennus C. p. 03 629 3124 tai 040 559 3528 
johanna.kuisma@khshp.fi Puhelinaika ma, ti, ke ja pe klo 8–10 ja to 9–10.  
Tehtäviin kuuluvat mm. potilaan ohjaaminen ja  neuvonta, kuntoutuspalve-
luista ja sopeutumisvalmennuksesta tiedottaminen, rintaproteesin sovitus. 
Palvelut ovat maksuttomia ja saatavilla ilman lähetettä.

Paikallisosastot
Paikallisosastot toimivat aktiivisesti syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Osasto-
jen tapaamisissa syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä voivat tavata toisiaan ja viettää 
mukavaa aikaa yhdessä. Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen osastot järjestävät monipuolista 
virkistystoimintaa sekä tapahtumia. Osastot toimivat vapaaehtoisvoimin. Etelä-Suomen 
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Syöpäyhdistyksen jäsenet voivat osallistua osastojen toimintaan ilman erillistä jäsenmak-
sua. Kulttuuri-, matka- ja retkitarjonta ovat maksullista, jäsenille voi olla alennuksia.

Essy/Espoo
Järjestämme Espoon kaupungin ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n tuella toimintaa ja 
vertaistukea espoolaisille syöpäpotilaille ja heidän omaisilleen.  

Espoon liikuntaryhmät ovat maksuttomia yhdistyksen syöpää sairastaville tai sairasta-
neille jäsenille. Lisätietoja ja muutoksia voit tarkistaa nettisivultamme 
www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/espoo/
Osastoillat järjestetään kuukauden toisena tiistaina klo 17 Tapiolan palvelukeskukses-
sa, Länsituulentie 1 A, 3. krs.
 
12.9. LUENTO
Syö hyvin, voi paremmin -kirjan kirjoittaja, laillistettu ravitsemusterapeutti THM Reijo 
Laatikainen kertoo ravinnon merkityksestä syövän ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Mah-
dollisuus hankkia kirja myös itselle.
10.10. LUENTO
Essyn puheenjohtaja, lääkintöneuvos Ilkka Talvitie puhuu tärkeästä ja ajankohtaises-
ta aiheesta: ”Syöpäpotilas hoidon rajoille”. Syövän hoito on astunut isoin harppauksin 
eteenpäin viime vuosina. Hoitomenetelmät ja -laitteet sekä lääkkeet ovat kehittyneet ja 
hoito räätälöidään entistä yksilöllisemmäksi. Yhä suurempi osa syöpään sairastuneista pa-
ranee tai toisaalta saa elää jopa vuosikymmeniä syövästä huolimatta. Kaikkia ei kuitenkaan 
lääketiede voi auttaa. Mitkä ovat syövänhoidon rajat? 
14.11. Taiteilemme joulukortteja ja tekemisen lomassa laulamme yhdessä. 
12.12. Pikkujoulut – tarjolla puuroa, torttuja ja kahvia sekä ohjelmaa, lauluja ja mukavaa 
yhdessäoloa.
Keskusteluillat - Kaikille avoimet keskusteluillat järjestetään Tapiolan palvelukeskuksessa, 
Länsituulentie 1 A, 3.krs. kuukauden 1. maanantaina 4.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 16−17:30.
Mukana on diakonityöntekijä Tapiolan seurakunnasta. 

Liikuntaa
Jooga maanantaisin klo 14–15:15 Tapiolan palvelukeskuksen liikuntasali, Länsituulentie 
1 A, 3. krs. Syyskausi alkaa 4.9.

Asahi-liikuntaa keskiviikkoisin klo 16−16:50 Tuulimäen liikuntatilan judosali 2, Itätuulen-
kuja 9. 

Jumppa torstaisin klo 17–18 Tuulimäen liikuntatilan judosali 2, Itätuulenkuja 9. Syyskau-
si alkaa 7.9.
 
Pilates Perjantaisin klo 10:30−11:30 Tuulimäen liikuntatilan judosali 1, Itätuulenkuja 9. 
Syyskausi alk. 8.9.
 
Vesijumppa Reumayhdistyksen kanssa jatkuu Leppävaaran uimahallissa.  
Ryhmiä on neljä:
maanantaisin klo 14:15−15 ja 15:15−16 ja keskiviikkoisin klo 19−19:45 ja 19:45−20:30.
Syyskausi maanantain vesijumpille alkaa 28.8. ja päättyy 11.12.2017. Keskiviikon vesi-
jumpat alkavat 30.8. ja päättyvät 13.12.2017.  Vesijumppiin ilmoittautuneille on varattuna 
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paikka koko kauden ja ilmoittautuminen on näin ollen sitova. Muut kuin 68+sporttikortti-
laiset tai espoolaiset kansaneläkkeen saajat maksavat uimahallin sisäänpääsymaksun. 
Ilmoittautumiset liikuntoihin sähköpostilla essyespoo@gmail.com tai p. 045 236 0230. 
Liikuntoihin (paitsi vesijumppa) voi ilmoittautua myös tulemalla paikan päälle yllä olevan 
aikataulun mukaisesti. 

Kulttuuria
to 14.9. klo 14 Iltapäiväkonsertti: Crusell Tapiolasalissa Tapiolan kulttuurikeskuksessa. Li-
put 20 € sisältäen leivoskahvit, jäsenille 17 €. 
to 5.10. klo 13 opastus Ernst Mether-Borgströmin (1917-1996) näyttelyyn, EMMA Espoon 
modernin taiteen museo. Opaskierroksen hinta 8 € / henki. Lisäksi museon sisäänpääsy-
lippu: perusliput 12 €, eläkeläisliput 10 € ja yli 70- vuotiaille ja museokorttilaisille ilmainen 
sisäänpääsy. 
ti 17.10. klo 19 Seuraavat 500 vuotta. Espoon Teatteri, Revontulihalli. Paavo Westerbergin 
uusi näytelmä on moderni trilleri perisynnistä ja syyllisyydestä. Liput 30 €, jäsenille 25 €.
to 16.11 klo 19 Solitudes, Louhisali Kulttuurikeskus. Baskimaalainen naamioteatteriryhmä 
Kulunka Teatro vierailee Espoossa. Liput 36 €, jäsenille 31 €. 
ke 22.11. klo 19 Isän jälki – Kollaan kenttäpapin tarina. Ennakkonäytös. Espoon kulttuuri-
keskus, Louhisali. Liput 22 €, jäsenille 18 €.
Kulttuuritilaisuuksiin sitovat ilmoittautumiset ja maksu mieluiten neljä viikkoa ennen tapah-
tumaa.  Ilmoittaudu joko sähköpostilla essyespoo@gmail.com tai puhelimitse 041 525 0625. 
Ilmoittautua voi myös osastoilloissa.

Retket
ti 5.9. Kävelyretki "Otsolahden kierros". Lähtö Tapiolan uimahallin parkkipaikalta klo 11:30. 
Ilmoittaudu jotta voimme arvioida eväiden määrän.
9.12. Jouluinen Porvoo lauantaina 9.12. Yhteisretki Helsingin osaston kanssa. Retken hinta 
on 57 euroa/henki sisältäen matkat,   lounaan, iltapäiväkahvin tai-teen ja    opastukset.  Ret-
kiin ilmoittautuminen   Lasselle  sähköpostitse lahla@gmail.com tai puhelimitse 0400 446 
365.
Muista tapahtumista ilmoitetaan nettisivuillamme www.etela-suomensyopayhdistys.fi/pai-
kallisosastot/espoo/

Essy/Helsinki
 Osaston tilaisuuksiin ilmoittautuminen, sekä maksulomakkeiden ja lippujen jakelu tapah-
tuu osastokokoontumisten yhteydessä.

Osasto kokoontuu syyskuun puolivälistä joulukuun puoliväliin, parittomina viikkoina tiis-
taisin klo 16−19. Kokoontumispaikkana on Kampin palvelukeskuksen kerhohuone Fade, 
1.krs, (toiminta väistötilassa ruokasalin remontista johtuen) Salomoninkatu 21 B. 

Kerhopäivät: 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11. ja 21.11.2017

Syyskuu
ti 12.9. Syksyn ensimmäinen kokoontuminen Kampissa 
(kerhohuone Fade, 1. krs)
ti 26.9. klo 17 Jari Auvinen kertoo raitiovaunuista sanoin ja kuvin.
syys-lokakuun vaihteessa Roosanauha myyntikampanja Kampin palvelukeskuksessa 
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Lokakuu
ti 3.10. tai ti 17.10. Opastettu vierailu Kansalliskirjastoon; päivä tarkentuu myöhemmin
su 8.10. klo 13 konsertti Sinivalkoiset sävelet Kulttuuritalolla. Viim. ilmoittautuminen 26.9.
ti 10.10. klo 17 Syöpään sairastuneen sosiaaliturvasta kertoo sosiaalityöntekijä Anne Sa-
ranpää Syöpäklinikalta 
ti 24.10. klo 17 ”Roskapoliisilla on asiaa ” asiantuntijana Sonja Iltanen Vantaan Energialta
Marraskuu
ti 7.11. klo 17 varatuomari Eeva –Liisa Moilanen puhuu edunvalvonnasta, hoitotahdosta ja 
ajankohtaista testamentista 
ti 21.11. kerhotapaaminen 
ke 29.11. Kaupunginteatterin Myrskyluodon Maija –esitys. Liput loppuunmyyty, voit kysyä 
peruutuspaikkoja 
- Joulumyyjäiset, päivämäärä vielä avoin 
- Joulukonsertti
Joulukuu
la 9.12. Retki jouluiseen Porvooseen. Viim. ilmoittautuminen 21.11.
su 10.12. Joulujuhla ravintola Nyyrikissä klo 14. Viim. ilmoittautuminen 21.11.

Tiedustelut:
Kirsi Niinimäki p. 050 514 9828 ja Maj-Gunnel Stoor p. 050 329 1611
Lahjoitukset myyntipöydille ja arpajaisvoitot ovat tervetulleita.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Essy/Hyvinkää
Kerhopäivät ovat kuukauden parittoman viikon tiistaina Sahanmäen palvelukeskuksessa 
klo 13. Syksyn 2017 kerhopäivät:  29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.

Kävely/sauvakävelyt parillisen viikon tiistaina kirkon parkkipaikalta klo 10:
22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. Seuraa Aamupostin järjes-
töpalstaa

Kerhojen ohjelmia valmistellaan, niihin aina ovat kuuluneet kiinnostavat asiantuntijaluen-
not, maukkaat kahvit ja ajankohtaisten asioiden käsittelyä sekä jäsenten yhdessä tai erik-
seen esittämää sirpaleohjelmaa.

Kesäkuu - Heinolan kesäteatteri 27.6. ”Vadelmavenepakolainen” (kysy    
 peruutuspaikkoja), lähtö talli  klo 14:30, Linjala klo 15
Heinäkuu - Kesäretki Puumala 24.7. mm. höyrylaivaristeily (kysy peruutus   
 paikkoja), lähtö talli klo  6:30, Linjala klo 7
Elokuu - Kesäretki Sääksiin 10.8. seurakunnan kesäkoti lähtö talli klo 9, Linjala klo 9:30
 - Kuntosali 17.8. klo 15−16, Lepovilla, viikoittain torstaisin, osaston oma vuoro
 - Kerho 29.8. klo 13, kesän kuulumisia, arpajaiset 
Syyskuu - Kerho 12.9. klo 13, jalkaterapeutti Mari Hernesniemi
 - Omenatilaretki 13.9. Lohja, myös Kaarteen museo, 
 lähtö talli klo 8:15, Linjala klo 8:45
 - Kerho 26.9. klo 13, farmaseutti, naprapaatti Maiju Aalto, 
 Hyvinkään selkäklinikka
 - Operettimatkalle Lohjalle 30.9. Mustalaisruhtinatar, 
 lähtö talli klo 16:15, Linjala 16:45 



20

Lokakuu - Matka Kreikkaan 7.−14.10. keväällä varanneille
 - Kerho 24.10. klo 13, sosiaalihoitaja Sisko Vierimaa, HUS Hyvinkää.
Marraskuu - Kerho 7.11. klo 13, syyskokous, arpajaiset
Joulukuu - Joulujuhla 5.12. klo 13
 - Myyjäiset 9.12. Vanhan kirkon sivusali klo 10–13
 - Ostosmatka 13.12. 
Seuraa Aamupostin yhdistyspalstaa sekä kotisivujamme osoitteessa:
www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/hyvinkaa 

Lisätietoja osaston toimihenkilöiltä:
puheenjohtaja Tauno Mäkinen p. 050 308 1451  tauno.makinen@kotiportti.fi
sihteeri Lea Leikkainen  p. 044 973 2183  lea.leikkainen@pp1.inet.fi
matkavastaava Osmo Sihvonen p. 040 520 9896  osmo.sihvonen@pp1.inet.fi

Essy/Hämeenlinna
Palokunnankatu 10 D 26 2. kerros, p. 040 186 9763
Korttien ja adressien myyntiä toimistossa harrastusryhmien kokoontumisaikoina ma ja ti 
klo 10–13.

Hämeenlinnan seudun osaston yhteyshenkilöitä 
(johtokunnan jäseniä) 2017:
Antti Latvala, puheenjohtaja  0400 481 132 atvala@suomi24.fi
Maire Lepistö, sihteeri  044 319 1250 maire01.lepisto@gmail.com
Ulla Partanen, matkat ja retket 0400 211 355 mummiulla@gmail.com

Tiedottaminen
Osasto ilmoittaa pääosin Hämeenlinnan kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla lauantai-
sin ilmestyvässä lehdessä ja tarvittaessa Hämeen Sanomissa sunnuntaisin. Osaston kotisi-
vu on osoitteessa: 
www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/hameenlinna sekä Facebook:sta. 

Kuukausitapaamiset ovat kaikille jäsenille ja läheisille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia, 
jotka järjestetään pääsääntöisesti yhdistyksen toimitiloissa. Kokoonnumme yleensä kuu-
kauden toinen torstai klo 17. Kahvitarjoilu klo 16:30. Miesten ja naisten ryhmiin voi osallis-
tua ilman ennakkoilmoittautumista ja ne ovat maksuttomia, ellei toisin ilmoiteta.

Elokuu
ti 1.8. klo 16:30 Kuntosaliliikuntaa jäsenille Voutila-keskuksessa
ke 2.8. klo 18:30 Nokian Kesäteatteri Kulkurin valssi
la-su 12.−13.8. Osastolla on oma teltta elomessuilla Hämeenlinnan Verkatehtaalla
Syyskuu
ma 4.9. klo 10−13 Akvarelliryhmä aloittaa syksyn toimintaryhmän
ti 5.9. klo 10−13 Käsityöryhmä aloittaa syksyn toiminnan 
to 7.9. klo 16 Miesten ryhmä: Nuotioilta ja sauna (paikka avoin)
ke 20.9. klo 17 Kirjallisuuspiiri. Kirjastohoitaja Sini Kiuas mukana.
to 21.9. klo 17 Kuukausitapaaminen. Sairaanhoitaja Salme Heijari yleispsykiatrian poli- 
 klinikalta. Aiheena psyykkinen jaksaminen syöpähoitojen aikana.
to 28.9. klo 17 Naistenryhmä: toimistolla mukana psykologi Pia Kaulio
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Lokakuu
to 5.10. klo 16 Miestenryhmä: palokunnan tiloissa
to 12.10. klo 17  Kuukausitapaaminen
ke 18.10. klo 17 Kirjallisuuspiiri: Illan aiheena Elias Lönnrotin Kalevala
to 19.10. klo 17 Naistenryhmä: Satu Rautalahti tulee esittelemään Braverhair- hiuspäähinettä
Marraskuu
to 9.11. klo 16 Miesten ryhmä: tonttuillaan jossakin
ke 15.11. klo 17 Kirjallisuuspiiri: Aihe myöhemmin
to 16.11.  Syyskokous ja kuukausitapaaminen
25.− 26.12 Joulumyyjäiset toimistolla
to 30.11. klo 17  Naisten ryhmä, retki
Joulukuu
ti 5.12. klo 18 Pikkujoulu Wisahovissa 
to 7.12. klo 16 Miesten ryhmä: yhteinen tupailta, muistellaan lapsuuden jouluaattoa
ke 13.12. klo 17 Kirjallisuuspiiri: aihe myöhemmin
to 14.12. klo 17 Kuukausitapaaminen: Joulupuuroa ja rusinasoppaa tarjolla.   
 Mukana seurakunnan edustaja 

Kerhot ja aktiviteetit
Akvarelliryhmä jäsenille
Kokoontuu parillisilla viikoilla klo 10–13 alkaen 4.9. Parittomilla viikoilla klo 15–18. 
Syyskauden lopetamme 11.12. Uudet harrastajat ovat tervetulleita. Ilmoittautumiset Ritva 
Ahoselle p. 040 821 4245.

Käsityöryhmä
Kokoontuu tiistaisin 5.9.− 12.12. klo 10–13 yhdistyksen toimitiloissa, Palokunnankatu 10 
D 26. Uudet harrastajat ovat tervetulleita. Ryhmä toimii Ritva Immosen johdolla. p. 040 545 
0114.

Kirjallisuuspiiri
Kokoontuu kuukauden kolmas keskiviikko klo 17 yhdistyksen toimitiloissa. Ryhmä toimii 
Tuula Eerolan johdolla. p. 040 415 9149. Jokaisella kerralla on keskusteltavana jokin kirja, 
jonka voi halutessaan lukea etukäteen. Järjestetään myös kirjailijavierailuja. Kaikki jäsenet 
ovat tervetulleita ryhmään.

Kuntosaliliikuntaa jäsenille
Tiistaisin 1.9.−19.12. klo 16:30–18 Voutila-keskuksen kuntosalilla, Hämeenlinnassa. Ohjaa-
jana Marja-Leena Alve, p. 050 305 5540. Vuoro on maksuton jäsenille.

Ohjattu rentoutus ja venytys
Ryhmä kokoontuu Lyseon yläsalilla ke 16−16:45 alkaen 6.9. ja viimeinen kerta on 30.11. 
Maksu 3 € käteisellä. Ohjaajana Maikki Lähteenmäki. Yhteyshenkilö Ulla 0400 211 355.

Lenkki ja sauna - Ahveniston sauna joka toinen maanantai parittomilla viikoilla klo 
15:15–16:30 syksyn aikana 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12. Maksu 3 € mak-
setaan käteisellä jokaisen saunomisen aikana. Halukkaille yhteinen saunalenkki järven ym-
päri (n. 2 km) ennen saunavuoroa klo 14:30 parkkipaikalta. Ei ennakkoilmoitusta. Ryhmän 
vetäjänä toimii Sirpa Stenius p. 040 761 9704. Tervetuloa mukaan sekä miehet että naiset!
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Matkat ja retket
Kesäteatterimatka Nokian Kesäteatteriin ke 2.8. Näytelmä on Kulkurin valssi. Ohjaus Heli 
Pitkänen. Musiikki Sami Varvio. Käsikirjoitus: Joel Elstelä. Yhteyshenkilö Ulla 0400 211 355.

Essy/Keski-Uusimaa
Järjestämme kerhoiltoja kolmen viikon välein vuorotellen Järvenpäässä, Tuusulassa ja 

Keravalla. Ilmoitukset ajasta ja paikasta ilmoitetaan yhdistyspalstalla Keski-Uusimaassa ja 
Tuusulanjärven Viikkouutisissa. 

Yhteystiedot
pj Tapani Paavilainen, p. 040 513 9994, tapani.paavilainen@luukku.com
sihteeri Helena Kukka-Lilja,  p. 050 917 0494, helena.kukka-lilja@windowslive.com
taloudenhoitaja Eija Siipo, p. 050 584 6055, eija.siipo@gmail.com
teatterimatkat ja retket Martta Rouhiainen-Hagelin. p. 050 374 3994
Osaston tili FI43 5092 0920 2787 59. 

Toimintaa
Kerhoillat torstaisin klo 17:
Järvenpää: 28.9. ja 30.11. Os. Myllytien työ- ja toimintakeskus, Myllytie 11
Kerava: 7.9. ja 9.11. Os. Viertolan palvelukeskus, Timontie 4
Tuusula: 19.10. Os. Tuusulan kunnantalo, Hyryläntie 16

Muuta toimintaa
Keravan Oopperan 40-vuotisjuhlanäytelmä ”Jääkärin morsian” Kerava-salissa su 22.10. klo 
15 osoitteessa Keuda-talo Keskikatu 3a, Paasikivenkuja.

Seuraa tapahtumailmoittelua paikallislehdissä.

Essy/Kirkkonummi
Kokoontumiset kerran kuussa, kuukauden toisena maanantaina klo 17:30 Kirkkonummen 
Palvelukeskuksen isossa salissa, Rajakuja 3.

Syksyn 2017 tapaamiset:
11.9. mahdollinen vierailija/vapaata keskustelua
9.10. Amway luontaistuotteet ja pesuaineet
13.11. Suomi 100 vuotta
11.12. puurojuhla 
Vapaamuotoisia keskustelutapaamisia kahvikupposen ääressä (omakustanteisesti) 
ma 25.9., 23.10. ja 27.11 klo 14 kahvila konditoria Rostassa, Munkinmäentie 19.

Tiistaisin klo 9−10 sulkapallo Gesterbyn Nuorisotalolla.Tiedustelut/ilmoittautumiset 
puheenjohtajalle tai sihteerille.  
Seuraa ilmoittelua: Kirkkonummen Sanomat Tapahtumat/Päivyripalsta ja Etelä-Suomen 
Syöpäyhdistyksen verkkosivut 
www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/kirkkonummi
Lisätiedot:
Puheenjohtaja, Arja Havia p. 0400 435 036 ja ahavia@gmail.com
Sihteeri, Irene Borg p. 040 838 7717 ja borg.irene94@gmail.com
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Essy/Lahti
Lahden seudun osaston päivystys maanantaisin klo 9−15 p. 044 730 3302 Neuvonta-ase-
malla, Hämeenkatu 7 A 6.

Myynnissä alueen syöpätyön hyväksi Eija Jokisen runokirjat ”Elämäntaulu” ja ”Ilon sisin” 
sekä kortteja adresseja ja pieniä lahjaesineitä. Lahjoitukset myyjäispöydille, arpajaisvoitot 
ja kirpputoritavarat ovat tervetulleita!

Lahden osaston yhteystiedot:
puheenjohtaja Hannele Salovaara 03 751 0569, 0400 776 063 
varapuheenjohtaja Leena Nieminen 045 639 0102 
sihteeri Airi Lindewall 03 735 2655, 040 704 5635 

Lahden osaston toiminta 

Hyvän mielen iltapäivä 
Torstaisin 21.9., 19.10. ja 16.11. klo 13 . Kaikille avoin keskusteluhetki valitusta aiheesta 
pastori Jukka Immelin johdolla.  Kerhosta vastaa Leena Nieminen, p. 045 639 0102. Paikka: 
Neuvonta-asema, Hämeenkatu 7 A 6

Kirjallisuuspiiri 
Keskiviikkoisin 20.9., 18.10., 15.11. ja 20.12. klo 14. Kerhosta vastaa Eila Makkonen, p. 
041 451 0732.  Paikka: Neuvonta-asema, Hämeenkatu 7 A 6.

Syyshulinat
1. −2.8. Kauppakeskus SYKE. Tule tutustumaan pöytäämme, tarjolla laadukkaita käsitöitä.
 
Tehdään yhdessä – askartelua joulumyyjäisiin 
4.10., 25.10. ja 8.11. klo 10. Paikka: Neuvonta-asema, Hämeenkatu 7 A 6 

Retki
Franz Leharin operetti Paganini 28.10. klo 15 Järvenpää talo. 
Retken hinta ja muut tiedot ilmoitetaan myöhemmin, seuraa ilmoitteluamme.

Kynttiläilta Siikaniemessä
8.11. klo 18. Musiikkia, runoja ja tunnelmaa. Lähtö klo 17. Omavastuuosuus 10 €
Ilmoittautuminen 25.10. mennessä toimistolle p. 044 730 3302 ma−to klo 9−15 

Joulun avaus 22.−25.11. 
Kauppakeskus SYKE. Tule tutustumaan pöytäämme, yksilöllistä joulutavaraa lahjaksi ja 
omaksi iloksi.

Pikkujoulu lauantaina 2.12. klo 14. 
Paikka: Lahden Seurahuone, Hämesali. Ilmoittautuminen toimistolle 15.11. mennessä p. 
044 730 3302 ma−to klo 9−15.

Seuraa ilmoittelua Uuden Lahden, Seutulehden ja Viikkouutisten järjestöpalstoilla, Etelä-
Suomen Sanomien lauantainumeron järjestöpalstalla ja www. etela-suomensyopayhdis-
tys.fi 
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Essy/Lohja
Kokoontumiset 11.9., 9.10., ja 13.11. järjestötila Punakanelissa Suurlohjankatu 21−23 A al-
kaen klo 13:30. Syksyn tapaamisten teemoina mm. iloa ja voimaa luontokuvista, virkistävää 
tuolijumppaa, lauletaan yhdessä ja tietovisailta.

Vapaamuotoisia keskustelutapaamisia 25.9., 30.10., 27.11. sekä joulukahvit 18.12. kahvi-
kupin ääressä Kahvila Liisassa Laurinkatu 61 alkaen klo 14.

Syksyllä pyrimme järjestämään liikuntapainoitteisen syysretken lähiseudulle. Perinteistä 
joulujuhlaa vietämme ruokailun ja teatterin/konsertin merkeissä, ajankohdat tarkentuvat 
syksyn aikana.

Seuraa ilmoittelua: Länsi-Uusimaa, Länsi-Uusimaa Ilta sekä Vihdin Uutisten järjestöpals-
toilta ja Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen verkkosivut www.etela-suomensyopayhdistys.fi/
paikallisosastot/lohja
Lisätiedot: Armi Koskinen, puheenjohtaja p. 040 718 7900 armi.koskinen@saunalahti.fi ja 
Tuula Meuronen, p.0400 759 430 tuula.meuronen@outlook.com

Essy/Mäntsälän kerho
Kuukausitapaamiset 14.9., 26.10., 23.11. ja 13.12.2017 klo 15 Kulmis-kahvilassa Keskus-
katu 11A, Mäntsälä. Aloitamme kahvilla ja keskustelemme eri teemoista. Aiheet tarkentuvat 
vierailevien alustajien asiantuntemuksen perusteella. Tavoitteena on tarjota syöpäpotilaille 
ja heidän omaisilleen virkistystä ja vertaistukea. Seuraa ilmoittelua: Mäntsälän Uutisten 
seurapalsta. 

Lisätiedot: Seija Silvennoinen p. 040 706 7385, seija-m.silvennoinen@elisanet.fi Erkki Ris-
tolainen p. 0400 702 445.

Essy/Orimattilan kerho 
Kerho kokoontuu klo 13 kuukauden viimeisenä maanantaina. Aloitus 28.8. Paikka: Kehrää-
mön kahvila . 

Yhteyshenkilö ja tiedustelut: Tuula Lehtonen p. 050 370 7041 sekä maanantaisin neuvon-
ta-asema klo 9–15, p. 044 730 3302. Seuraa ilmoittelua Orimattilan Sanomissa.

Essy/Porvoo
Kokoonnumme kerran kuussa, kuukauden ensimmäisenä maanantaina 7.8., 4.9., 2.10., 
6.11. ja 4.12.2017 klo 17–19 WSOY-talossa, K-porras, Mannerheiminkatu 20.

Tapahtuma ja virkistystoiminta
Heinäkuu Kesäteatteri, Vanha-Moisio
14.-17.8. Matka Riikaan
27.8. LWT-retki Loviisaan
Syyskuu  Kävelyretki, näköalavuori Haikko 
Syyskuu Retki Pellinkiin
Lokakuu Silakkamarkkinat, Helsinki tai Elonkorjuujuhla, Bosegård
Marraskuu  Taidetehdas, Porvoo
Marraskuu Yhteinen joulujuhla, Cafe Gabriolè
4.12. Toimintavuoden päättäjäiset ja aktiivisten jäsenten palkitseminen

Toivomme joukkoomme erityyppisiin syöpiin sairastuneita ja siitä parantuneita Porvoon 
seudulta kootaksemme vertaistukiryhmän, joka omakohtaisiin kokemuksiin tukeutuen aut-
taa sairastuneita.
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Seuraa ilmoittelua: Uusimaa- ja Itäväylä -lehtien kokous- ja tapahtumailmoitukset-palsta.
Lisätiedot:
Pirkko Männikkö, rahastonhoitaja, p. 0400 342 056 ja pirkko.mannikko@elisanet.fi
Lauri Leskinen, puheenjohtaja, p. 050 555 6222 ja lauri.leskinen@pp2.inet.fi

Essy/Riihimäki
Riihimäen osaston päivystys kuukauden 2. ja 4 keskiviikko klo 10-14 p. 019 736 545.

Toiminta
Paikka: yhdistyksen toimitilat Temppelikatu 7 A 1 (käynti pihan puolelta), ellei toisin mainita
20.8. klo 15 Kesäteatteri, Miinan monttu; Tankki täyteen
ti 5.9. klo 10–12 Käsityöt/vertaistukitapaaminen/ei käsityöpakkoa
to 14.9. klo 17 Pitkospuita pitkin Hatlammin suolla
ti 19.9. klo 18–20 Vertaistuki-ilta/runot
pe 29.9. klo 18 Huovilanpuisto; Valon ja musiikin ilta, Kärkölä, kimppakyydit
Syyskuu Muotinäytös; Parisienne, aika ilm. myöhemmin
ti 3.10. klo 10–12 Käsityöt/vertaistukitapaaminen/ei käsityöpakkoa
ke 4.10. klo 12–15 Ikääntyvien messut, Riihimäen Urheilutalo
pe 13.10. klo 10 Roosa nauha tempaus
ti 17.10. klo 18–20 Vertaistuki-ilta
to 26.10. klo 18–20 Miesten kokemustenvaihtoilta
Lokakuu Hemmotteluilta Hyrinässa, aika ilm. myöhemmin
Lokakuu Evelace alusasuesittely, aika ilm. myöhemmin
to 2.11. klo 18–20 Vertaistuki-ilta
ti 7.11. klo 10–12 Käsityöt/vertaistukitapaaminen/ei käsityöpakkoa
ti 21.11. klo 18–20 Vertaistuki-ilta
Marraskuu Hemmotteluilta Hyrinässa, aika ilm. myöhemmin
Marraskuu Yleisöluento: Teema, paikka ja aika ilm. myöhemmin
ti 5.12. klo 10–12 Käsityöt/vertaistukitapaaminen/ei käsityöpakkoa
ma 11.12. klo 17 Puurojuhla ja joululaulut Inkilänhovissa
Seuraa ilmoittelua: paikallislehtien Yhdistykset-palstat, lauantain Aamuposti ja keskiviikon 
Viikkouutiset sekä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen verkkosivut www.etelasuomensyo-
payhdistys.fi/paikallisosastot/riihimaki

Lisätiedot ja tukihenkilövälitys
Leena Tauru, puheenjohtaja, p. 0400 981 638

Maksuton neuvontapuhelin auttaa toimeentulo- ja etuuskysymyksissä 
Suomen Syöpäyhdistyksen maksuton neuvontapuhelin p. 0800 411 303 palvelee keskiviikkoi-

sin kello 15 –17. Askarruttaako sinua toimeentulo sairauden aikana? Mietitkö, mistä lähtisit 
selvittämään, mitkä sairausvakuutusetuudet sinua koskevat? Älä jää kysymysten kanssa 

yksin – soita uudenlaiseen neuvontapuhelimeen, josta saat tietoa syöpäpotilaan taloudelli-
seen asemaan vaikuttavista tekijöistä. Palvelu on tarkoitettu syöpäpotilaille ja voit tiedustella 

esimerkiksi seuraavista asioista: sairausvakuutusetuudet, toimeentulo, omaishoidontuki, 
eläketurva, sosiaali- ja vammaispalvelut ja potilaan oikeuksiin liittyvät kysymykset. Puheli-
meen vastaavat näihin asioihin perehtyneet asiantuntijat, jotka ohjaavat sinut tarvittaessa 

eteenpäin. Neuvontapuhelimen tarkoituksena on antaa neuvontaa yleisellä tasolla.
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Svenska patientens klubbar
Borgå avdelningen
Möten hålls kl. 17–19 den andra måndagen i månaden 11.9., 9.10., 13.11. och 11.12. (jul-
kaffe) på Lundagården, Alexandersgatan 11, Borgå.
Förfrågningar: Margareta Rosqvist, tel. 019 580 496.

Lovisanejdens svenska avdelning
Möten hålls 3e måndagen i månaden kl. 18 på Kompanjonskapshuset Hörnan, Sibeliusga-
tan 3 med olika gästföreläsare varje gång.
21.9. Månadsmöte, Barbara Grandell och Tina Willström kommer och berättar om den nya 
hemserviceverksamheten på Gyllene tiders hem.
1.10. Välgörenhetskonsert med Arja Koriseva i Lovisa kyrka kl. 16. Förköp av biljetterna finns 
på Macu’s music, tel 019 501 115. Intäkterna går direkt till sjukhusclownerna på Barnklini-
kens canceravdelning.
7.10. Försäljning av rosa band på Lovisa höstmarknad.
19.10. Månadsmöte. Stadens hemsjukhusverksamhet kommer på besök, för att bekanta sej 
med vår verksamhet.
16.11. Månadsmöte
2.12. Traditionell julförsäljning på Hörnan.
Dessutom fortsätter diskussionsgruppen för personer som nyligen fått sin cancerdiag-
nos på café Runda Munken varannan tisdag kl. 16:30–18:00, med början den 5.9.

Om möten och annat informerar vi i tidningarna Nya Östis och Östnyland.
Förfrågningar: Yvonne Wilenius, sekr. tel. 040 742 0396 och yvonne.wilenius@sulo.fi

Västra Nylands cancerklubb
4.9. kl. 15  Födelsedagsfest på Restaurang Knipan
9.10. kl. 15 Tema:  Må bra. Margareta Puiras, Ekenäs församlingshem 
13.11. kl. 15 Läkarföreläsning och ljuständning, Ekenäs församlingshem
18.12. kl. 15 Julfest och Lucia, Ekenäs församlingshem
Se ”Anslagstavlan” i Västra Nyland eller Tapahtumat i Etelä Uusimaa.
Förfrågningar: Margareta Puiras, sekr., tel. 040 686 3320 och margareta.puiras@evl.fi

Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen, maksuton neuvontapalvelu
Kun sinulla on kysymyksiä tai haluat keskustella syövästä tai sen hoidosta, ota yhteyttä 

Syöpäjärjestöjen valtakunnalliseen neuvontapalveluun
SOITA p. 0800 194 14 (maksuton numero) ma, to klo 10–18, ti, ke, pe klo 10–15
KIRJOITA neuvonta@cancer.fi – vastaus perustuu viestissä antamiisi tietoihin

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



TUKEMALLA TYÖTÄMME AUTAT
meitä toimimaan syöpään sairastuneiden tukena ja toivona. 

ESSY:n keräys neuvontapalvelun laajentamiseen ja syövän torjunnan 
ennaltaehkäisevään neuvonta- ja viestintätyöhän on käynnissä. Voi tehdä 
lahjoituksesi, tilille: Nordea FI32 1017 3000 0220 56, laskun viestikenttään merkintä: 
”lahjoitus”.
 
Testamentilla voit määrätä haluamasi osuuden omaisuudestasi syöpätyön 
hyväksi tai järjestää merkkipäiväkeräyksen. Ohjeet lahjoituksen tekoon löydät 
verkkosivultamme www.etela-suomensyopayhdistys.fi tai voit soittaa 
toimipisteisiimme.
Pienikin apu on meille tärkeää, kiitos.

Rahankeräyslupa: Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus

Lupa nro RA/2017/501, keräyksen toimeenpanoaika 10.5.2017–30.4.2019 ja lupa on 
voimassa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella.

Kerätyt varat käytetään vuosina 2018 – 2020. Etelä-Suomen Syöpäyhdistys on
keräystuoton toimenpanija.



Etelä-Suomen Syöpäyhdistys tukee sairastuneita ja heidän läheisiään 
sairauden eri vaiheissa. Auta meitä auttamaan. Liity jäseneksi.

Jäsenenä saat
• olla lähimmäisenä mukana varmistamassa, ettei kukaan jää sairautensa kanssa yksin.  
 Jäsenenä tuet tärkeää työtä syövän torjumiseksi ja syöpäpotilaiden sekä heidän 
 läheistensä hyvinvoinnin edistämiseksi.
•  tukea ja neuvontaa henkilökohtaisesti tai halutessasi puhelimitse.
•  monipuolisia kuntoutus- ja virkistyspalveluita: kurssit, ryhmät, keskustelutilaisuuksia,  
 kohtaamispaikkoja, liikuntaa ja retkiä
•  mahdollisuuden saada vertaistukea ja löytää uusia ystäviä.
•  hoitovuorokausikorvauksen: 2 euroa/vuorokausi.
•  lapsipotilaiden perheavustuksen: 170 euron kertakorvauksen perheelle, jossa alle   
 18-vuotias lapsi sairastuu syöpään.
•  Syöpä-Cancer-lehden vuosikerran. Lehti tarjoaa luotettavaa ja kiinnostavaa tietoa   
 syövästä, terveellisistä elämäntavoista ja koskettavia tarinoita sairastuneista.
•  alueellisesti alennuksia tuotteista ja palveluista.

Lisätietoa: etela-suomensyopayhdistys.fi

Vuoden 2017 jäsenmaksu on 25 €.

Syntymävuosi Födelseår


