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HYVÄ ELÄMÄ
ILMAN
SYÖPÄÄ
HYVÄ ELÄMÄ ILMAN SYÖPÄÄ TAI
SYÖVÄSTÄ HUOLIMATTA
Syöpäjärjestöjen missio on ”Hyvä elämä ilman syöpää tai syövästä
huolimatta” ja sen me toivomme toteutuvan jokaisen ihmisen kohdalla. Syöpäjärjestöihin kuuluu Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö, 12 alueellista syöpäyhdistystä ja 6 valtakunnallista potilasyhdistystä. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys on
yksi alueellisista yhdistyksistä.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys on perustettu vuonna 1959, joten vietämme 60 v
juhlavuotta 2019. Juhlavuosi alkaa valtakunnallisilla järjestöpäivillä Kuopiossa
tammikuussa ja päättyy juhlasyyskokoukseen joulukuussa. Sillä välillä järjestämme erilaisia juhlavuoden tapahtumia eri puolilla maakuntaa yhteistyössä paikallisosastojemme kanssa. Kesällä järjestämme tapahtumat Kuopion torilla ja
toimistolla. Tärkeät juhlat vietämme myös yhdessä meidän vapaaehtoisten ja
ryhmäläisten kanssa keväällä ja syksyllä.
Juhlavuoden teemana on nuoret aikuiset. Olemme käynnistäneet projektin,
jossa kehitämme yhdessä kohderyhmän kanssa uudenlaista toimintaa syöpään
sairastuneille ja heidän läheisilleen. Toiminnan tavoitteena on, että jokainen
siihen osallistunut tuntisi voivansa niin hyvin kuin se vain on mahdollista.
Löydät meidät osoitteesta Kuninkaankatu 23, jossa toimistomme on katutasossa. Ovet ovat auki maanantaista torstaihin klo 9 – 16 ja perjantaina
klo 9 – 13. Nettisivuiltamme www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi
löydät lisää tietoa toiminnastamme ja henkilökunnan yhteistiedot.
Tapahtumiamme voit seurata facebookissa tai instagramissa.

Syövän ehkäisy ja terveyden
sekä hyvinvoinnin edistäminen
on toinen ydintehtävämme.
Hoitajamme neuvoo tekemän
elintapauutoksia, joilla voidaan
ehkäistä syöpään sairastumista
ja parantaa syövän varhaista
toteamista.
Työmme terveydenedistämisessä on sitä, että
- neuvomme auringolta suojautumisessa
- edistämme seksuaaliterveyttä:
opastamme rintojen ja kivesten omatoimiseen tutkimiseen
- annamme tietoa syöpäseulonnoista
- annamme perinnöllisyysneuvontaa
- tarjoamme savuttomuusneuvontaa:
1) olemme mukana 28 päivää ilman –palvelussa aikuisten tupakoinnin
lopettamiseksi tai vähentämiseksi
2) kouluissa järjestämme savuttomuutta, nuuskattomuutta tukevia
tietoiskuja
3) olemme mukana Nikotiiniton amis -hankkeessa Savon ammttiopistolla
4) Maalaat omat raitasi – Tiikeri ei ole laumaeläin -raskaana olevien
äitien savuttomuuden edistämiskampanja
Lisätietoja antaa Heidi Kolehmainen puhelin 050 494 9238 tai sähköposti
heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
Jos olet huolestunut muutoksista luomissasi, ne voi tarkastuttaa meillä.
Tarkastuskäyntiin tarvitsee varata aika ja se on mahdollista tehdä
tiistaisin klo 10 – 12 numerosta 017 288 1800.

HYVÄ ELÄMÄ SYÖVÄSTÄ
HUOLIMATTA
Yhdistyksen toimistolla on neuvontahoitaja, jolle voi varata ajan henkilökohtaiseen keskusteluun niin syöpään sairastunut kuin hänen läheisensäkin. Keskustelussa voi nostaa esille kaikki sairauteen liittyvät asiat, jotka painavat mieltä.
Tapaaminen on maksuton.
Yhdistys välittää rintaproteeseja maksusitomusta vastaan. Voit tulla
sovittamaan rintaproteeseja ajanvarauksella neuvontahoitajan vastaanotolle,
Ajanvaraus on välttämätön numerosta 017 580 1801.
Proteesin saat sovituksen jälkeen mukaasi.
Neuvontahoitajan kautta voit myös saada henkilökohtaisen vertaistukihenkilön.
Vertaistukihenkilö on koulutettu vapaaehtoinen, joka on itse sairastanut syövän
tai ollut syöpäsairaan läheisenä. Toiminta on täysin luottamuksellista ja neuvontahoitaja on jatkuvasti käytettävänä tukisuhteessa. Vain saman kokenut tukihenkilö voi tarjota aitoa vertaistukea.
Vertaistukiryhmät
Meillä kokoontuu vertaistukiryhmiä, joissa ammattitaitoisen ohjaajan johdolla
käsitellään syöpään ja siitä selviämiseen liittyviä asioita. Ryhmän kanssa tehdään
myös kaikenlaista yhdessä ryhmäläisten omien toiveiden mukaan. Voidaan
lähteä ryhmänä liikkumaan tai mennä laavulle, tutustua toivottuun kohteeseen
tai tehdä ruokaa.
Ryhmät kokoontuvat yleensä
kerran kuussa ja vuonna 2019 toimivat
seuraavat ryhmät:
Kuopiossa kokoontuu ryhmä
- äskettäin syöpään sairastuneille naisille
- syöpään sairastuneille miehille
- ryhmäliikuntamuotojen kokeiluun
- uusiutunutta syöpää sairastaville
- suolistosyöpää sairastaville
- suu- ja kurkkusyövän sairastaneille,
itseohjautuva
- ja erityisesti omien tunteiden käsittelyyn
tarkoitettu ryhmä

Varkaudessa
kokoontuu ryhmä
- syöpään sairastuneille
naisille
- syöpään sairastuneille
miehille
Nilsiässä
kokoontuu ryhmä
- syöpään sairastuneille
miehille
- syöpään sairastuneille
naisille
Siilinjärvellä
kokoontuu ryhmä
- syöpään sairastuneille
naisille
Iisalmessa kokoontuu ryhmä
- syöpään sairastuneille naisille
Ryhmistä löydät lisää tietoa nettisivulta www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi
Sieltä löydät myös tiedon, missä ryhmä kokoontuu ja milloin.
Olet lämpimästi tervetullut ryhmään mukaan silloin, kun se sinulle sopii.
Sopeutumisvalmennuskurssit
Jos sairastumisestasi on vuoden verran ja aktiivinen hoitojakso on ohi, voit hakea sopeutumisvalmennuskurssillemme. Vuoden 2019 kurssit ovat:
Luovasti kuntoon – kuvataidepaja syövästä kuntoutuville
- 10 kertaa syöpäyhdistyksen toimistolla
Nuorena aikuisena sairastuneiden kurssi
- ensin vietetään viikonloppu Tahkolla ja sen jälkeen keskustellaan netissä
Naisenergiaa! Gynekologisen syövän sairastaneiden yksilökurssi
- vietetään 5 päivää Kunnonpaikassa
Suolistosyöpäpotilaiden yksilökurssi
- vietetään 5 päivää Kunnonpaikassa.
Kursseille voi hakea nettisivulla www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi olevalla
lomakkeella.Lisätietoja antaa Virpi Nissinen puhelin 040 733 4737 tai
sähköposti virpi.nissinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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ELÄMÄÄ TOIMISTOLLA
Kirpputori
- kirpputori on auki maanantaista torstaihin klo 10 – 16
ja perjantaisin klo 10 - 13 lukuun ottamatta kesä- ja joulutaukoa
- tuotteet saadaan lahjoituksena ja ne myydään edullisesti eteenpäin
- vapaaehtoistyöntekijät tulevat töihin kukin sovittuna viikonpäivänä

Fuck Cancer
Nuoret aikuiset kokoontuvat kuukausittain Fuck Cancer -kahvilaan. Kahvilan
toiminnassa noudatetaan Sylva ry:n mallia Fuck Cancer -toiminnalle. Osallistujat
suunnittelevat yhdessä, mitä kullakin kerralla tehdään. Jokaisesta kerrasta on
tapahtuma syöpäyhdistyksen facebook -sivulla ja sieltä näet, mitä seuraavalla
kerralla tehdään. Huhtikuussa nuoret järjestävät Fuck Cancer -tapahtuman.

K U O P US

Kuopus-kerho
Syöpää sairastavien lasten perheille on tarjolla Kuopus-kerhon toiminta.
Perheille on tarjolla HopLopin erityisaamut, luistelunäytös ja jääkiekkoottelu. Kerho järjestää vuosittain tuetun matkan Sylvan kevätpäiville ja virkistysviikonlopun jossain Pohjois-Savossa. Kerho osallistuu aktiivisesti Sylvan järjestämään toimintaan kuten Lasten syövän päivän –keräykseen helmikuussa.
Lisätietoja antaa Minttu Aho puhelin 044 230 8741 tai sähköposti
minttu.aho@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

Naistoimikunta
- järjestää juhlavuoden tanssit lauantaina 17.8.2019
- järjestää lokakuussa Roosa nauha –tapahtuman,
jonka yhteydessä myydään Roosa nauhoja ja
suoritetaan lipaskeräys
- lisäksi on mukana järjestämässä erilaisia
tapahtumia toimistolla ja yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa
Jos olet kiinnostunut tulemaan myymään kirppiksellä tai järjestämään
tapahtumia naistoimikunnassa, ota yhteyttä Minttu Ahoon puhelin
044 230 8741 tai sähköposti minttu.aho@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

HYVÄ ELÄMÄ VOI JATKUA
VIIMEISEEN HENGENVETOON SAAKKA
Aino Väänäsen rahaston tukee Lehtola-kodissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa.
Lehtola-koti on Kuopion kaupungin saattohoitokoti Harjulan sairaalan 1. rakennuksen 5. kerroksessa. Osastolla käy joka arkipäivä vapaaehtoinen keskustelemassa saattohoidettavien ja heidän läheistensä kanssa tai järjestämässä heille
erilaista virkistystä. Lauantaisin järjestetään osastolla kahvihetki, johon kaikki
läheiset voivat osallistua maksutta. Hetki on tarkoitettu läheisten ajatusten vaihtoon tai vapaaehtoisten kanssa keskusteluun.
Toiminta jatkuu vuonna 2019 ja uusia vapaaehtoisia koulutetaan toimintaan.

AVUSTUKSIA ELÄMÄN
PAREMMAKSI TEKEMISEKSI
Ikääntyneet, vähävaraiset syöpäpotilaat

Kuva: Jarmo Kuittinen

APURAHOJA ELÄMÄN
HYVÄKSI TEKEMISEKSI
Savon Syöpärahasto tukee Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan vastuualueella korkeatasoista tieteellistä syöpätautien tutkimustoimintaa.
Apurahoina jaetaan vuosittain noin 40.000 euroa. Vuonna 2019 jaetaan vuosittaisten apurahojen lisäksi 6 kappaletta 10.000 euroa apurahaa lasten ja nuorten
syöpätautien tutkimukseen juhlavuoden kunniaksi.

Erkki ja Maija Rytkösen rahasto avustaa vähävaraisia syöpäpotilaita. Taloudellinen tuki on harkinnanvaraista ja sitä voi saada kerran kalenterivuodessa.
Tukea voi saada henkilö, joka on
1. ikääntynyt: 50 luvulla tai sitä ennen syntynyt
2. vähävarainen:
- yksin asuva, jonka tulot ovat alle 15.000 euroa tai
puolison kanssa asuva, kun tulot yhteensä ovat alle 25.000 euroa
Syöpää sairastavien lasten perheet
Juho-Pekka Salorannan muistorahasto tukee syöpään sairastuneiden lasten
perheitä taloudellisesti. Perheet voivat saada rahastolta korvauksen sairaudesta
aiheuttamista kuluista, joita sairausvakuutus ei niitä korvaa. Korvattavia kuluja
ovat esimerkiksi lääkkeet, matkat, poliklinikkamaksut ja lääkärinpalkkiot.

Nilsiä
- Kerho kokoontuu kuukausittain Mantulla (Vesitornintie 1)
Pielavesi
- Paikallisosaston tapahtumista ja toiminnasta saa lisätietoa
johtokunnalta
Rautavaara
- Kerho kokoontuu kuukausittain entisen kouluruokalan siivessä
(Koulutie 8)

HYVÄÄ ELÄMÄÄ
ERI PUOLILLA MAAKUNTAA

Siilinjärvi ja Maaninka
- Paikallisosasto järjestää mm. kerhotapaamisia ja vesivoimistelua

Syöpää sairastaville tai sairastaneille ja heidän läheisilleen löytyy toimintaa
seuraavillapaikkakunnilla Pohjois-Savossa:

Sonkajärvi
- Paikallisosaston tapahtumista ilmoitetaan paikallislehti Miilussa

Iisalmi
- Kerho kokoontuu joka kolmas viikko torstaisin kello 13 alkaen
Invatalon kerhohuoneessa Joukolankatu 6

Suonenjoki
- Kerho kokoontuu kuukausittain saa tietoa johtokunnalta

Juankoski
- Paikallisosasto tarjoaa mm. uintiretkiä ja kuljetuksen
miesten keskusteluryhmään Nilsiään

Tuusniemi
- Osaston tapahtumista ja toiminnasta saa lisätietoa johtokunnalta

Kaavi
- Paikallisosasto tarjoaa mm. uintiretkiä ja kuljetuksen miesten
keskusteluryhmään Nilsiään
Keitele
- Tapahtumista kerrotaan Pielavesi-Keitele -lehdessä
Kiuruvesi
- Kerho kokoontuu kuukauden toisena torstaina klo 10 osuuspankin 		
kerhohuone Silmussa
Kuopio
- Paikallisosasto järjestää monipuolista ohjelmaa kevät- ja
syyskausina. Toimistolta saa kunkin kauden toimintakalenterin
Leppävirta
- Kerho kokoontuu kuukauden toisena maanantaina klo 15
Leppärenkaan tiloissa

Varkaus
- Kerho kokoontuu kahden viikon välein torstaisin klo 12
Vammelin tiloissa
Varpaisjärvi
- Paikallisosaston toiminnasta ja tapahtumista saa lisätietoa
johtokunnalta
Vesanto
- Paikallisosaston toiminnasta ja tapahtumista saa tietoa
johtokunnalta
Vieremä
-Tapahtumista ja toiminnasta saa tietoa yhdistyksen nettisivuilta
Toiminnasta kullakin paikkakunnalla saat lisätietoa
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/paikallistoiminta

60
vuotta

Tervetuloa juhlimaan kanssamme
toimistolle avoimien ovien päivänä
perjantaina 23.8.2019 klo 16.

