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Olemme tukenasi,  
kun syöpä koskettaa omaa  
tai läheisesi elämää

Johdanto

Tarjoamme Pirkanmaan Syöpäyhdistyk-
sessä monipuolista tukea ja kuntoutusta 
syöpään sairastuneille ja heidän läheisil-
leen. Toiminnallamme pyrimme autta-
maan sairastunutta löytämään keinoja, 
joilla voi itse vaikuttaa hyvinvointiinsa ja 
toimintakykyynsä.

Tarjoamme syöpätauteihin liittyvää hen-
kilökohtaista neuvontaa ja järjestämme 
luentotilaisuuksia, ryhmäkokoontumisia 
ja kuntoutuskursseja. Kauttamme on 
mahdollista saada myös vertaistukea. 
Erilaisten liikuntaryhmien avulla py-
rimme kannustamaan vastuunottoon 
omasta terveydestä ja toimintakyvyn 
ylläpitämisestä. Tarjolla on myös hen-
kilökohtaista liikuntaneuvontaa. Palve-
lutarjontaamme kuuluvat myös retket, 
kulttuuritapahtumat ja muu virkistystoi-
minta.

Sairaanhoitajien vastaanotolle voi 
hakeutua erityisesti syöpätauteihin ja 
syöpäriskiin liittyvissä kysymyksissä.      

Myös periytyvää syöpäriskiä voidaan 
arvioida alustavasti sairaanhoitajan vas-
taanotolla. Rintasyöpäpotilaiden protee-
sien välitys kuuluu myös palveluihimme. 
Hoitajat suorittavat myös sairaanhoi-
dollisia toimenpiteitä. Sairaanhoitajien 
vastaanotoista osa on maksullisia.

Lääkäriasemalla tarjoamme kaikille avoi-
mia erikoislääkäreiden vastaanottopal-
veluita, laboratoriopalveluita ja lymfa- ja 
fysioterapeutin palveluita. Lääkärin 
vastaanotolle voi hakeutua muun muas-
sa syövänhoidon jälkeisiin kontrolleihin, 
ihomuutosten arviointiin, toimenpiteitä 
varten ja gynekologisiin tarkastuksiin. 
Nämä palvelut ovat maksullisia.

Tervetuloa käyttämään palveluitamme!

Meri-Sisko Vuoristo
ylilääkäri, dosentti



Meitä on yli 20 000

Pirkanmaalla todetaan syöpä noin 10 henkilöllä joka päivä. 
Syöpään sairastuminen tuo monenlaista huolta sairastuneelle ja 
tämän läheisille. Haluamme vähentää syövän aiheuttamia huolia 
ja haittoja tarjoamalla tukea, tietoa ja kuntoutusta. Jäsenyys kan-
nattaa, jos haluat mahdollistaa, että syöpään sairastuneet ja hei-
dän läheisensä eivät jää vaikeassa elämäntilanteessa yksin ja saada 
rahanarvoisia etuja. Liity joukkoomme!
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Henkilöjäsen 25 €/vuosi
Yritys- tai yhteisöjäsen 150 €/vuosi

• virkistyspäivät
• Röntgentutkan  

kuvantamispalvelut -15 %
• maksuttomat yleiset kuntosali-

vuorot liikuntatila Onkosportissa

Henkilöjäsenen edut

• Syöpä-Cancer -lehti
• hoitopäiväkorvaus 5 €/vrk syö-

pään sairastuneelle syöpähoito-
jen osastojakson ajalta

• hoitajan vastaanottokäynnit  
-50 %

• toimistomaksu -50 % 
• lomaviikko syöpään sairastuneille 

Tampereen Kylpylässä,  
omavastuu 110 €
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1. Neuvontahoitajien vastaanotto

Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan syöpäsairauksiin, ter-
veyteesi tai jaksamiseesi liittyvistä asioista sairaanhoitajamme kans-
sa. Syöpään sairastuneella ja hänen läheisillään herää paljon ky-
symyksiä ja asiat saattavat pyöriä mielessä jatkuvasti. Pirkanmaan 
Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan vastaanotolle voit tulla kes-
kustelemaan, jakamaan mietteesi, huolesi tai pelkosi ja etsimään 
tukea. 

Neuvontahoitajan vastaanotolla 
ajanvarauksella myös

• syöpätauteihin ja niiden  
ehkäisyyn liittyvä neuvonta

• yli 15-vuotiaiden luomi- 
tarkastukset 

• syövän periytyvyysneuvonta
• rintojen omatarkkailu
• rintaproteesin sovitus
• ompeleiden ja dreenien poisto
• lääkepistokset
• tietoa urologisista ongelmista

Neuvontahoitajien vastaanotto  
Pirkanmaalla

Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen hoita-
jat ovat ajanvarauksella palvelukses-
sasi myös Tampereen ympäristökun-
nissa.

Ikaalinen  to 21.9. ja 7.12.

Orivesi ke 27.9. ja 13.12

Parkano to 21.9. ja 7.12.

Ruovesi ke 27.9. ja 13.12

Sastamala to 7.9., 19.10. ja 14.12.

Valkeakoski to 14.9 ja 23.11 

Ajanvaraus kuntavastaanotolle  
puh. 03 2499 200

Henkilökohtainen tuki

Syöpään sairastuminen herättää pal-
jon kysymyksiä ja huolta. Oletpa itse 
sairastunut tai sairastuneen läheinen, 
voit tulla maksutta hoitajan vastaan-
otolle keskustelemaan ja saamaan 
tukea, yksin tai yhdessä.

Ajanvaraus
 (03) 2499 200
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2. Sairauskohtaiset tietopäivät

Sairauskohtaiset tietopäivät on tarkoitettu äskettäin syöpään sai-
rastuneille. Tilaisuudessa käsitellään kyseistä syöpätautia, hoitoa 
ja toipumista. Ohjelmaan sisältyy asiantuntijaluento ja aikaa on 
varattu myös kysymyksille. Tietopäivässä on myös mahdollisuus 
keskustella samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Hematologiset syövät

ti 14.11. klo 12.00-16.00  
Hämeenkatu 5 A, 7.krs., Tampere

Lisätietoja ja ilmoittautumiset vii-
meistään viikkoa ennen tilaisuutta: 
www.pirsy.fi/ilmoittaudu tai puheli-
mitse 03 2499 200

Vapaita paikkoja voi tiedustella myös 
ilmoittautumisajan jälkeen.

Taysin ensitietopäivät

Ensitietotilaisuus on tarkoitettu 
syöpään äskettäin sairastuneille ja 
syöpähoitojen alkuvaiheessa oleville 
aikuisille potilaille läheisineen. Tilai-
suudessa saat ajankohtaista tietoa 
eri asiantuntijoilta sekä uusia näkö-
kulmia sairastumisen aiheuttamassa 
muuttuneessa elämäntilanteessa. 
Ohjelmassa on myös Pirkanmaan 
Syöpäyhdistyksen edustajan ja 
vertaistukihenkilön puheenvuorot. 
Ensitietopäivän aikana on mahdolli-
suus myös keskusteluun ja ajatusten 
vaihtamiseen. Tilaisuus on maksuton.

ma 14.8., 11.9., 9.10., 6.11. ja 11.12.  
klo 12.00 - 16.00

Finn-Medi 5, Biokatu 12, iso kokous-
huone. Finn-Medi 5:n pääovelta 
portaat alas 1. kerrokseen. 

Ilmoittautuminen viimeistään viik-
koa ennen tilaisuutta: kuntoutusoh-
jaaja Ilona Kuhmonen, puh. 03 3116 
9586 tai ilona.kuhmonen@pshp.fi

Mainitse ilmoittautumisen yhteydes-
sä sairastuneen syntymäaika sekä 
osallistujien mahdolliset erityisruoka-
valiot tarjoilua varten.

Olemme mukana!

Parantumattomat syövät

ti 19.9. klo 12.00-16.00  
Hämeenkatu 5 A, 7.krs., Tampere

Rintasyöpä

ti 17.10. klo 12.00-16.00  ja 
 
to 14.12. klo 12.00-16.00                                                 
Hämeenkatu 5 A, 7.krs., Tampere

Hoitaja tavattavissa
Taysin syöpäsairauksien  
ensitietopäivinä  

Radiuksen aulassa
klo 11-14
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3. Sopeutumisvalmennus- ja  
     kuntoutuskurssit

Haluamme, että jokainen syöpään sairastunut saa omaan elä-
mäntilanteeseensa sopivaa tukea ja kuntoutusta. Sopeutumisval-
mennuskurssit tarjoavat tietoa ja tukea ammattilaisilta fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen toipumiseen sekä vertaistukea. Myös 
sairastuneen läheisille on kursseja. Kurssien tavoitteena on auttaa 
syöpään sairastunutta ja hänen läheisiään selviytymään uudessa 
elämäntilanteessa. 

otetaan 8-10 osallistujaa hakemusten 
perusteella. Kurssi on maksuton.

ke 6.9.-25.10. klo 17.00-19.00,  
Hämeenkatu 5 A, 8.krs, Tampere

Lisätietoja ja hakemukset viimeis-
tään 18.8: sähköinen hakulomake 
www.pirsy.fi/haku tai paperilomake 
toimistosta puh. 03 2499 200

Yhteistyössä kanssamme: 

 
 
 
 
Kokeile kirjoittamista -              
kurssi syöpään sairastuneille

Kurssin tavoitteena on omien ajatus-
ten ja tunteiden käsittely ja omien 
voimavarojen tiedostaminen. Tar-
koituksena on etsiä ja kokeilla erilai-
sia kirjoittamisen tapoja ja tyylejä. 
Kurssilla kirjoitetaan totta ja tarua, 
muistoja ja mieleen tulevia asioita.  
Aiempaa kokemusta ei tarvita, sillä 
kaikki osaavat kirjoittaa. Luovassa 
kirjoittamisessa kirjoitetaan käsin. 
Ohjaajana luovan kirjoittamisen opet-
taja Maarit Saarelainen

Kurssi kokoontuu kerran viikossa, nel-
jä tapaamiskertaa ja sille otetaan 12 
osallistujaa hakemusten perusteella. 
Kurssi on maksuton. 

ke 4.10.-25.10. klo 16.00-19.00  
Hämeenkatu 5 A, 7.krs., Tampere    

Lisätietoja ja hakemukset viimeis-
tään 27.9: sähköinen hakulomake 
www.pirsy.fi/haku tai paperilomake 
toimistosta puh. 03 2499 200 

Suunta eteen ja ylöspäin -       
kurssi syöpähoitojen jälkeen

Syöpään liittyy yhtä monenlaista 
elämäntilannetta kuin on sairastajaa-
kin. Terveellinen ravinto, riittävä lepo, 
monipuolinen liikunta, mielen tasa-
painon löytäminen ja itsetuntemus 
auttavat kohti eheyttä ja mahdollisim-
man tervettä tulevaisuutta. Tavoittee-
na on aktivoida kurssilaisia löytämään 
omaan elämään sopivat keinot, joilla 
huolehtii omasta hyvinvoinnista ja 
jotta elämä olisi entistä antoisampaa 
raskaiden syöpähoitokokemusten 
jälkeen. Asiantuntijoiden alustuksia, 
keskustelua ja vertaistukea. 

Kurssi kokoontuu kerran viikossa, viisi 
tapaamiskertaa. Kurssille valitaan 14 
osallistujaa hakemusten perusteella. 
Kurssi on maksuton.

to 2.11.-30.11. klo 17-19.30  
Hämeenkatu 5 A, 7.krs, Tampere

Lisätietoja ja hakemukset viimeis-
tään 26.10: sähköinen hakemus 
www.pirsy.fi/haku tai paperilomake 
toimistosta puh. 03 2499 200

Rinnallakulkijat -                         
avokuntoutuskurssi läheisille

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden käsi-
tellä syöpään sairastumiseen liittyviä 
kokemuksia, ajatuksia ja tunteita 
ammattitaitoisten ohjaajien ja saman-

kaltaisessa elämäntilanteessa olevien 
kanssa. 

Kurssi kokoontuu kerran viikossa, 
kahdeksan tapaamiskertaa, joilla on 
alustuksia ja harjoituksia hyvinvointia 
ja jaksamista tukevista aiheista sekä 
vertaistuellisia keskusteluita. Kurssille 
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4. Liikunta

Sairastumisen jälkeen monia askarruttaa millainen liikunta on 
sopivaa. Liikunta tukee omasta terveydestä huolehtimista ja yllä-
pitää toimintakykyä. Vertaisryhmissämme liikunnan aloittaminen 
on turvallista ja ammattilaisten ohjaamaa. Liikuntaryhmiimme 
ovat tervetulleita sekä miehet että naiset. Uutena toimintamuoto-
na tarjoamme henkilökohtaista liikuntaneuvontaa.

Henkilökohtainen 
liikuntaneuvonta

Kun haluat ohjausta sinulle sopiviin 
ja mielekkäisiin liikkumisen tapoihin, 
fysioterapeuttimme Mervi Liehu te-
kee kanssasi henkilökohtaisen liikun-
tasuunnitelman, jota voit turvallisesti 
toteuttaa arjessasi. 

Yleinen kuntosalivuoro

Liikuntatila Onkosportti on käytettä-
vissä omatoimiseen kuntoiluun 
  
joka arkipäivä klo 12.00-14.30 (ei 
3.11., 6.12., 25.-26.12.) 
Hämeenkatu 5 A, 7.krs, liikuntatila 
Onkosportti, Tampere

Hinta: 5 € / kerta (jäsenille maksuton) 
 
Joogaryhmä 

Joogaryhmässä opetellaan yksin-
kertaisia, mutta tehokkaita liikettä 
ja hengitystä yhdistäviä liikesarjoja. 
Niillä pyritään parantamaan mm. 
sydämen ja verenkierron toimintaa. 
Kehon rentouttaminen on keskeinen 
harjoituksia ohjaava periaate. Jooga-
ryhmä sopii kaikille eikä se edellytä 
aiempaa kokemusta. Ohjaajana toimii 
joogaohjaaja Timo Lilja.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 10 
kertaa ja siihen otetaan hakemusten 
perusteella 10-12 osallistujaa. 

ma 4.9.-6.11. klo 16.30-17.30 
Hämeenkatu 5A, 7. krs,  
liikuntatila Onkosportti, Tampere

Hinta: 50€ (maksuvälineeksi käy myös 
liikuntaseteli)

Lisätietoja ja hakemukset viimeis-
tään 25.8: sähköinen hakulomake 
www.pirsy.fi/haku tai paperilomake 
toimistosta puh. 03 2499 200

Lymfaryhmä

Lymfaryhmä on tarkoitettu syövän 
sairastaneille henkilöille yläraajan 
turvotuksen ennaltaehkäisyyn ja 
lievitykseen. Ohjelmaan kuuluvat 
kevyt lämmittely, tuolissa tehtävä ns. 
lymfajumppa sekä rentoutus. Ohjaa-
jana toimii fysio- ja lymfaterapeutti 
Mervi Liehu.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 13 
kertaa ja siihen otetaan 10-12 osallis-
tujaa hakemusten perusteella. Ryh-
mään voi hakea myös kesken kauden, 
mikäli paikkoja on vapaana. 

ke 13.9.- 13.12. (ei 6.12.)  
klo 17.30-18.30 
Hämeenkatu 5A, 7. krs, liikuntatila 
Onkosportti, Tampere

Hinta: 65 € (Maksuvälineeksi käy 
myös liikuntaseteli.)

Lisätietoja ja hakemukset viimeis-
tään 31.8: sähköinen hakulomake 
www.pirsy.fi/haku tai paperilomake 
toimistosta puh. 03 2499 200

Hinta: 20 €

Lisätietoja ja  
ajanvaraus 

03 2499 200 tai 
www.pirsy.fi
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Kuntopiiri

Kuntopiiri on tarkoitettu syövän 
sairastaneille. Kuntopiiri on helppoa 
ja tehokasta ohjattua harjoittelua eri 
kuntosalilaitteilla ja se sopii kaiken- 
ikäisille ja -kuntoisille. Ohjaajana 
toimii fysio -ja lymfaterapeutti Mervi 
Liehu.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 
13 kertaa ja siihen  otetaan 10-12 
osallistujaa hakemusten perusteella. 
Ryhmään voi hakea myös kesken kau-
den, mikäli paikkoja on vapaana. 

ke 13.9.-13.12. (ei 6.12.)  
klo 16.15-17.15  
Hämeenkatu 5A, 7.krs,  
liikuntatila Onkosportti, Tampere

Hinta:  65 € (Maksuvälineeksi käy 
myös liikuntaseteli.)

Lisätietoja ja hakemukset viimeis-
tään 31.8: sähköinen hakulomake 
www.pirsy.fi/haku tai paperilomake 
toimistosta puh. 03 2499 200

Vesijumppa

Vesijumppa on ohjattua vesiliikuntaa 
syövän sairastaneille. Se sisältää alku-
lämmittelyn, eri lihasryhmien liikun-
taosiot sekä loppuvenyttelyn. Sauna 
on käytettävissä ennen ja jälkeen 
jumpan. 

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 14 
kertaa ja siihen otetaan 20 osallistu-

jaa hakemusten perusteella. Ryhmään 
voi hakea myös kesken kauden, mikäli 
paikkoja on vapaana. Ohjaajana toimii 
fysioterapeutti.

to 14.9.-14.12. klo 18.15-19.00 
Viola-koti, Juhlatalonkatu 4, Tampere

Hinta: 112 € (Maksuvälineeksi käy 
myös liikuntaseteli.)

Lisätietoja ja hakemukset viimeis-
tään 31.8: sähköinen hakulomake 
www.pirsy.fi/haku tai paperilomake 
toimistosta puh. 03 2499 200

Terapeuttinen tanssi ja hengitys  
Ryhmä on tarkoitettu syövän sairasta-
neille naisille. Ryhmä sisältää kehotie-
toisuusharjoituksia, ohjattua ja luovaa 
tanssia sekä hengitys- ja rentoutus-
harjoituksia. Ohjaajana toimii fysio-
terapeutti, tanssi-liiketerapeutti Taru 
Ala-Haavisto.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, 
kuusi kertaa ja siihen otetaan 10 osal-
listujaa hakemusten perusteella. 

to 9.11.-14.12. klo 17.00-18.30  
Hämeenkatu 5 A, 7 krs.,  
liikuntatila Onkosportti, Tampere.

Hinta: 30 € (Maksuvälineeksi käy 
myös liikuntaseteli).

Lisätietoja ja hakemukset viimeistään 
26.10: sähköinen hakulomake  
www.pirsy.fi/haku tai paperilomake 
toimistosta puh. 03 2499 200

5. Vertaistuki

Saman kokenut usein ymmärtää parhaiten syöpään sairastunutta 
ja tämän läheisiä. Vertaistukitoimintamme tavoitteena on syö-
pään sairastuneen ja heidän läheistensä selviytymisen ja voimava-
rojen tukeminen. 

Vertaistukihenkilöitä syöpään 
sairastuneille ja läheisille

Yhdistyksessämme toimii vertaistu-
kihenkilöitä, jotka ovat itse syöpä- 
sairauden kokeneita tai sairastuneen 
läheisiä. Vertaistukihenkilömme ovat 
yhdistyksen kouluttamia vapaaeh-
toisia, jotka kuuntelevat ja antavat 
keskustellen tukea syöpäsairauden 

Vertaistuki- 
henkilö- 
pyyntö 

www.pirsy.fi tai  
050 3270 367

aiheuttamassa elämänmuutokses-
sa. He eivät ota kantaa hoitoihin tai 
lääketieteellisiin kysymyksiin, mutta 
kuuntelevat ja voivat kertoa omasta 
kokemuksestaan. Kaikkia vertaistuki-
henkilöitämme sitoo vaitiolovelvol-
lisuus, myös tukisuhteen päätyttyä. 
Vertaistukihenkilön kanssa voit tavata 
kasvotusten tai keskustella puheli-
messa. 
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  Haluaisitko sinä toimia vertaistukihenkilönä?

Pyrimme siihen, että jokainen saa halutessaan samankaltaisessa tilantees-
sa olleen henkilön kulkemaan rinnalla, kuuntelemaan, ymmärtämään ja 
jakamaan kokemuksia. Vertaistukihenkilöt ovat arvokas osa yhdistyksen 
toimintaa ja tarve vertaistukihenkilöille on jatkuva. Siksi vertaistukihenkilöitä 
koulutetaan lisää niin sairastuneiden kuin heidän läheistensä tueksi. 

Jos omasta tai läheisesi syöpään sairastumisesta on mennyt aikaa noin vuosi 
ja koet, että sinulla on voimavaroja ja kykyä tukea toista samankaltaisessa 
elämäntilanteessa olevaa, ota yhteyttä ja hae mukaan vertaistukihenkilökou-
lutukseen!

Lisätietoja vertaistukihenkilötoiminnasta: 
Taru Latvala, puh. 050 3270 367, taru.latvala@pirsy.fi 
Kaisa Ronkainen, puh. 040 5365 872, kaisa.ronkainen@pirsy.fi

VERTAISTUKI
TUNTEIDEN PURKAMINEN
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Avoimet vertaistukiryhmät 

 
Avoimia vertaistukiryhmiä on monen-
laisia ja ne on suunnattu joko ylei-
sesti kaikille syöpään sairastuneille, 
sairauskohtaisesti tai sairastuneille ja 
läheisille yhdessä sekä Tampereella 
että muissa Pirkanmaan kunnissa. Oh-
jaajina toimivat koulutetut ryhmänoh-
jaajamme. Kaikki ryhmät ovat avoimia 
eli voit osallistua niille kerroille kuin 
haluat. Ryhmiin ei tarvitse ilmoittau-
tua ennakkoon.

Tampereella

Keskustelukahvila

Syöpään sairastuneiden vertaistu-
kiryhmä, johon voit poiketa juttele-
maan saman kokeneiden kanssa niille 
kerroille kuin haluat.

ke 6.9., 4.10., 8.11. ja 13.12. 
klo 13.00-15.00 
Pellavatehtaankatu 12, Tampere

Aivokasvain-ryhmä sairastuneille ja 
läheisille

Vertaistuellinen keskusteluryhmä ai-
vokasvaimeen sairastuneille ja heidän 
läheisilleen. 

ke 6.9., 11.10. ja 8.11. klo 17.00-19.00 
Pellavatehtaankatu 12, Tampere

Potilaskerho senioreille

Potilaskerho on syövän  
sairastaneiden vertaistuellinen tapaa-
minen, jossa on mahdollista keskus-
tella, kahvitella ja kuulla asiantuntijoi-
den puheenvuoroja. 

to 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11. ja 
23.11. klo 12.00-13.30 
Pellavatehtaankatu 12, Tampere

Nokialla

Nokian potilaskerho senioreille

Nokian potilaskerho on syövän 
sairastaneiden vertaistuellinen ko-
koontuminen, jossa on mahdollista 
keskustella, kahvitella ja kuulla asian-
tuntijoiden puheenvuoroja.

ke 2.8., 6.9., 4.10., 1.11. ja 13.12.  
klo 18.00-20.00 
Nokian Kerhola, Souranderintie 13

Ohjaajat: Ritva Mäkinen puh. 050 4008 
977 ja Ritva Välimäki puh. 040 5113 
090

 Millaiselle vertaistuki-        
toiminnalle olisi tarvetta?  

Haluaisitko ohjata  
vertaistukiryhmää?  

Ota yhteyttä:  
kaisa.ronkainen@pirsy.fi tai 

taru.latvala@pirsy.fi

Jälleen keskiviikko- iltapäivisin

?

?

Joka  toinen viikko
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Sastamalassa

Syöpään sairastuneiden avoin vertais-
tukiryhmä.

ke 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.  
klo 15.30-17.30 
SPR:n ystäväpirtti, Puistokatu 18, 
Vammala

Ohjaajat: Maire Lehtimäki  
puh. 050 0831 624 ja Anneli Mäkelä  
puh. 041 5449 114

Kangasalla

Syöpään sairastuneiden avoin vertais-
tukiryhmä.

ti 5.9., 3.10., 7.11. ja 12.12.  
klo 17.00-19.00 
Kangasalan kirjaston Suppa-tila,  
2 krs., Keskusaukio

Ohjaajat: Raili Kuivanen 
puh. 040 577 8036 ja Tarja Virtanen  
puh. 040 0832 085

Ruovedellä

Syöpään sairastuneiden avoin vertais-
tukiryhmä.

ke 23.8., 20.9., 4.10., 1.11. ja 29.11.  
klo 18.00-20.00 
Palvelutalo Honkalan takkahuone, 

Honkalantie 7  
Tarkemmat tiedot paikallislehdessä.

Ohjaajat: Ritva Saarinen  
puh. 040 0589 024 ja Eeva Stranius  
puh. 044 3041 081

Virroilla

Syöpään sairastuneiden avoin vertais-
tukiryhmä

18.9., 6.10., 13.11. ja 11.12.  
klo 16.00-17.30 
Kyläilykahvila Virtain keskus,  
Virtaintie 36

Ohjaaja: Maija Asunmaa  
puh. 044 9885 220

Valkeakoskella 

Syöpään sairastuneiden naisten avoin 
vertaistukiryhmä.

ti 5.9., 3.10. ja 7.11. klo 18.00-19.30 
Kyläpaikka, Tehtaankatu 5

Ohjaaja: Riitta Mäkinen  
puh. 040 5844 075

Lisätietoja Valkeakosken sanomissa.

Lisätietoja vertaistukiryhmistä: 
Ryhmien ohjaajilta tai toimistosta 
puh. 03 2499 200, toimisto@pirsy.fi

6. Virkistys

Hoitojen ja kuntoutumisen lisäksi pienet irtiotot ja tauot sairastu-
misen sanelemasta arjesta ovat tärkeitä voimien keräämisen kan-
nalta. Virkistystoimintamme on suunnattu syöpään sairastuneille. 

Jäsenten lomaviikot

Tampereen Kylpylässä on syöpään 
sairastuneiden jäsenten haettavissa 
täysin varusteltu huoneisto omaehtoi-
seen lomailuun. Etusijalla ovat ensi-
kertaa lomaviikkoa hakevat. Kylpylän 
ja hotellin palvelut ovat maksullisia.  

Lomaviikon hinta: 110 €

Syyskaudella on haettavissa yksi 
lomaviikko:

vk 49 1.12. - 8.12. 

Lisätietoja ja hakemukset viimeis-
tään 1.11: sähköinen hakemus  
www.pirsy.fi/haku tai paperilomake 
toimistosta puh. 03 2499 200
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7. Terveyden edistäminen

Tuemme kaikkia tekemään terveyttä edistäviä valintoja, koska elin-
tavoilla on vaikutusta riskiin sairastua syöpään ja moniin muihin 
sairauksiin. Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Sa-
mat koko väestölle suositellut terveelliset elintavat parantavat myös 
syöpäpotilaiden elämänlaatua, edistävät hoidoista toipumista sekä 
joissakin syövissä myös parantavat syövän ennustetta.

Terveydeksi-kartoitus

Henkilökohtainen, sairaanhoitajan 
tekemä terveystarkastus, jonka tar-
koituksena on kartoittaa elintapoja 
syöpään sairastumisen riskitekijöinä 
ja kannustaa karsimaan niitä. Kar-
toitetaan suvussa esiintyvät  syö-
päsairaudet, mitataan verenpaine 
ja pulssi, pituus, paino ja vyötärön 
ympärys, lasketaan painoindeksi sekä 
kartoitetaan ravitsemustottumukset, 

liikuntatottumukset, alkoholin ja 
tupakkatuotteiden käyttö. Tarkaste-
taan myös iholuomet. Lisäksi naisille 
rintapalpaation ohjaus ja miehille 
virtsaoirekysely. Mahdollisuus myös 
verikokeisiin lisähintaan.

 
Hinta: 30 € 
Ajanvaraus puh. 03 2499 200

28 päivää ilman

Uskallatko haastaa itsesi? 28 päivää 
ilman - tukea sinulle, joka haluat 
lopettaa tupakoinnin. Tapaamisissa 
on aikaa kysymyksille, keskustelulle ja 
kokemusten vaihtamiselle. Kertojen 
aiheet:
• Tapa, tottumus vai riippuvuus?
• Mikä tukee lopettamista? 
• Jaksanko jatkaa?
• Huolenaiheet ja itsepetokset
• Vertaistuki

Saat kurssista parhaimman tuen tupa-
koinnin lopettamiseen, kun osallistut 
kaikkiin tapaamisiin tai voit osallistua 
vain tiettyyn teemaan.

Kurssi kokoontuu kerran viikossa, viisi  
kertaa ja kuhunkin tapaamiseen ote-
taan 10 osallistujaa ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Kurssi on maksuton.  

to 7.9.-5.10. klo 14.00-15.30  
Kumppanuustalo Artteli,  
Salhojankatu 42, Tampere

to 16.11.-14.12. klo 14.00-15.30 
Kumppanuustalo Artteli,  
Salhojankatu 42, Tampere

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.28paivaailman.fi

Yhteistyössä kanssamme: 

 Tampereen kaupunki

Askel kohti keveämpää elämää 
-kurssi

Kaikille avoimen kurssin tavoitteena 
on pyrkiä painonhallintaan ja opetella 
pienin askelin kohti pysyvää muu-
tosta elintavoissa. Ryhmässä saat 
vertaistukea aloittaessasi tavoittee-
seen pyrkimisen. Merkittävä ylipaino 
suurentaa riskiä sairastua sydän- ja 
verisuonisairauksiin, nivelrikkoon ja 
useisiin syöpätauteihin. 

Kurssi kokoontuu kerran viikossa, 
kuusi kertaa ja kurssille otetaan 14 
osallistujaa. 

ti 12.9- 17.10.17 klo 17.00 -19.00                                                              
Hämeenkatu 5A, 7. kerros, Tampere

Hinta: 30 €

Ilmoittautumiset viimeistään 5.9: 
sähköinen ilmoittautuminen  
www.pirsy.fi/ilmoittaudu tai  
puhelimitse 03 2499 200

Yhteistyössä kanssamme:

  Tampereen sydänyhdistys

Kaksi  kurssia  syksyllä
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Roosa nauha -kampanja  
lokakuussa
Lokakuu on kansainvälinen 
rintasyöpäkuukausi ja vaale-
anpunainen silkkinauha tun-
netaan rintasyövän vastaisen 
kampanjan symbolina ympäri 
maailman. Suomessa valtakun-
nallisen Roosa nauha kampan-
jan järjestää Syöpäsäätiö. 

Lisätietoja kaikista Pirkanmaan 
Syöpäyhdistyksen Roosa nauha -ta-
pahtumista löydät www.pirsy.fi tai  
puh. 03 2499 200

Pink Ladies  
pop-up-tapahtuma

to 12.10.17 klo 17.30-19.30 
Pellavatehtaankatu 12, Tampere

Ohjelmassa plastiikkakirurgi Ulla 
Karhunen-Enckellin luento rinnan 
korjausleikkauksista ja mahdollisuus 
tutustua Pirkanmaan Syöpäyhdistyk-
sen neuvontahoitajiin.

Esittelyssä mm.  peruukit, rintapro-
teesit, proteesiliivit ja uimapuvut, 
painevaatteet, huivit ja turbaanit.

Yhteistyössä kanssamme: 

Liiviliike Amelie 
Pitsi 
LiiviSirpa 
Kosmetiikka 32 Peruukkihuone 
Lymed 
Anitan ja Amoenan proteesit

8. Yleisöluennot

Yleisöluennot ovat kaikille avoimia asiantuntijaluentoja, joille ei 
tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Avaamme ovet 15 minuuttia 
ennen tilaisuuden alkua.  

Miten syöpäriskiin voi vaikuttaa? 

Miten voisimme omilla elintavoillam-
me ja tottumuksillamme vähentää 
syöpävaaraa? Luennoitsijana epide-
miologian professori Anssi Auvinen 

to 28.9. klo 17.00 - 18.30 
Pellavatehtaankatu 12, Tampere

Miehen terveys 

Miten mies voi vaalia terveyttään ja 
hyvinvointiaan omilla elintavoillaan ja 
valinnoillaan? Luennoitsijana urologi, 
ylilääkäri Mikael Leppilahti

to 26.10.2017. klo 17.00 - 18.30 
Pellavatehtaankatu 12, Tampere

Lisätietoja:  
puh. 03 2499 200, toimisto@pirsy.fi
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9. Yksityinen lääkäriasema

Meille on helppo tulla ilman lähetettä ja pitkiä jonoja. Lääkäriase-
mamme sijaitsee Hämeenkadun itäpäässä, lähellä rautatieasemaa. 
Saat ammattitaitoista ja hyvää hoitoa kokeneilta erikoislääkäreil-
tämme, sairaanhoitajiltamme ja muilta asiantuntijoiltamme. He 
kaikki ovat oman alansa arvostettuja osaajia.

Erikoislääkäreiden  
vastaanotto

• Syöpätaudit  
 Mäenpää Hanna 
 Vuoristo Meri-Sisko
• Gynekologia  
 Niemelä Arja 
 Pekkola Ahti
 Das Pia 
 Vuento Maarit
• Kirurgia
 Häkkinen Jukka
 Ranta Arto
 Tyrväinen Tuula
• Plastiikkakirurgia   
 Karhunen-Enckell Ulla
• Ihotaudit   
 Laasanen Satu-Leena
 Ylitalo Leea
• Urologia   
 Häkkinen Jukka
• Perinnöllisyyslääketiede 
 Laasanen Satu-Leena

Muut asiantuntijat

Fysio- ja lymfaterapeutti  
Colliander Johanna

Lymfaterapeutti  
Niskanen Lea

Psykoterapeutti 
Marjo Pajari

Sairaanhoitajien vastaanotto

Ammattitaitoiset sairaanhoitajamme 
palvelevat monipuolisesti kaikkia 
terveytensä ylläpidosta kiinnostuneita 
henkilöitä.

Sairaanhoitajien vastaanotolle voi 
hakeutua esimerkiksi seuraavissa 
asioissa:

• ompeleiden ja dreenien poistot
• kohdistetut terveystarkastukset
• verenpaineen mittaus
• lääkepistokset
• PAPA-näytteet (myös ilman lääkä-

rin lähetettä)
• veri- ja virtsakokeet
• urologisissa ongelmissa

Ajanvaraus vastaanotolle: 
puh. 03 2499 200 tai www.pirsy.fi

Laboratorio

Laboratoriossa otetaan kaikkia 
tavanomaisia veri- ja virtsakokeita 
ja papa-näytteitä. Laboratorio on 
avoinna maanantaista torstaihin klo 
8.00-15.00.

Ajanvaraus laboratoriokokeisiin:  
puh. 03 2499 200
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10.  Syöpäjärjestöjen valtakunnalliset  
     neuvontapuhelimet

Kaikki Syöpäjärjestöjen valtakunnalliset neuvontapuhelimet ovat 
maksuttomia. 

Valtakunnallinen  
etuusneuvontapuhelin 

puh. 0800 411 303 

keskiviikkoisin klo 15.00-17.00

Askarruttavatko toimeentulo, sosiaa-
lietuudet ja potilaan oikeudet sairau-
den aikana? Neuvontapuhelimesta 
saat asiantuntijatietoa syöpäpotilaan 
taloudelliseen asemaan vaikuttavista 
tekijöistä ja potilaan oikeuksista.

Valtakunnallinen neuvonta-     
palvelu 

puh. 0800 19414 

maanantaisin ja torstaisin  
klo 10.00-18.00 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja  
perjantaisin klo 10.00-15.00

Mietityttääkö sinua jokin syöpään 
liittyvä kysymys tai kaipaatko tukea 
selviytymiseen vaikeassa elämäntilan-
teessa, joka liittyy omaan tai läheisen 
sairastumiseen? Kysymyksiin vastaa-
vat neuvontahoitajat. 

Voit keskustella neuvontahoitajan 
kanssa myös

sähköpostitse neuvonta@cancer.fi tai 
chatissa www.neuvontahoitaja.fi

Syöpäkipulinja 

puh. 050 3696 707 

maanantaista perjantaihin  

klo 9.00-12.00

Syöpäkipu on yleinen syövän oire. 
Syöpäkipua voidaan hoitaa. Syöpäki-
pulinja on syöpäkipujen hoitoa tukeva 
puhelinpalvelu,josta saa tietoa ja tu-
kea kivunhoitoon. Kipujen ei tarvitse 
olla erityisen kovia, vaan Syöpäkipu-
linjaan voi olla yhteydessä kysyäkseen 
neuvoa omaan tai läheisensä kipu-
lääkitykseen liittyen. Syöpäkipulinjan 
asiantuntijat palvelevat syöpäpotilaita 
ja heidän läheisiään sekä tekevät 
tarvittaessa yhteistyötä terveyden-
huollon henkilöstön kanssa potilaan 
kipuongelman ratkaisemiseksi. 

Yhteistyössä: 

Syöpäjärjestöt ja HYKS

Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivusto

www.kaikkisyovasta.fi

Luotettavaa tietoa, neuvontaa ja vertaistukea syöpään liittyen.  
Sivustolla voit lukea myös toisten syöpään sairastuneiden tarinoita ja jakaa  
kokemuksia keskustelufoorumilla.



28 29

11. Yhteystiedot

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry 
Hämeenkatu 5 A, 7. krs 
PL 190  
33101 Tampere

Ajanvaraus

puh. 03 2499 200 tai www.pirsy.fi

Aukioloajat  

maanantai  8.00-18.00 
tiistai  8.00-19.00 
keskiviikko 8.00-18.00 
torstai  8.00-19.00 
perjantai 8.00-17.00 

Toimisto ja jäsenasiat

puh. 03 2499 200 
toimisto@pirsy.fi

Hoitajat
puh. 03 2499 600

Pirkanmaan Syöpäyhdistys

www.pirsy.fi

@pirsyry

@PirSyRy

Henkilöstö

Toiminnanjohtaja
Anne Lindfors  050 3075 975

Talouspäällikkö
Marjut Anttonen 050 3814 419

Ylilääkäri
Meri-Sisko Vuoristo 03 2499 200

Osastonhoitaja
Katriina Piironen 050 4388 026

Suunnittelija
Kaisa Ronkainen 040 5365 872 
   

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Osastonsihteerit 03 2499 200
Sari Juurinen
Anne-Maarit Kelottijärvi 
Seija Kuosa

Sairaanhoitajat 03 2499 600
Seija Katavisto   
Ritva Lahdenperä
Taru Latvala
Marjo Virkki

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@pirsy.fi

Seuraa meitä:
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Haluatko tietää mitä meillä tapahtuu?

Koskettaako syöpä omaa tai läheisesi elämää? Kohtaatko työssäsi 
syöpään sairastuneita asiakkaita? Oletpa kiinnostunut tarjoamas-
tamme tuesta ja palveluista yksityiselämäsi tai työsi näkökulmasta, 
tilaa uutiskirjeemme:

Muutokset ovat mahdollisia esitteen painatuksen jälkeen. Ajankohtaisimmat 
tiedot saat osoitteesta www.pirsy.fi tai toimistosta puh. 03 2499 200,  
toimisto@pirsy.fi

© Pirkanmaan Syöpäyhdistys 
Taitto: Pirkanmaan Syöpäyhdistys 
Paino: Offset Ulonen 
Tampere 2017

www.pirsy.fi/uutiskirje
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