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HYVÄ ELÄMÄ ILMAN SYÖPÄÄ TAI 
SYÖVÄSTÄ HUOLIMATTA 

 
Syöpäjärjestöjen tavoite on ”Hyvä elämä ilman syöpää tai syövästä huoli-
matta” ja kaikki, mitä teemme tähtää siihen. Syöpäjärjestöt tarkoittaa ko-
konaisuutta, johon kuuluu Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö, 12 alueel-
lista syöpäyhdistystä ja 6 valtakunnallista potilasyhdistystä. Pohjois-Savon 
Syöpäyhdistys on yksi alueellisista yhdistyksistä. 
 
Meidän toimintamme painopiste vuonna 2018 tulee olemaan Soteen val-
mistautumisessa ja maakuntahallintoon vaikuttamisessa. Vaikuttamisessa 
nostetaan esille erityisesti syöpään liittyviä erityispiirteitä, jotka valitaan 
Syöpäjärjestön yhteisiksi vaikuttamiskohteiksi. 
 
Lisäksi vuonna 2018 jatketaan ”Hyvää ja yksilöllistä saattohoitoa jokaiselle 
Pohjois-Savossa” –kampanjaa. Tulossa on esimerkiksi hyväntekeväisyys-
konsertti Tuomiokirkossa 14.4.2018. Myös yhdistyksen historiikki tehdään 
tulevana vuonna, jotta se on valmis tammikuun 2019 valtakunnallisilla 
Järjestöpäivillä.



HYVÄ ELÄMÄ ILMAN SYÖPÄÄ
Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen on toinen ydintehtävämme. Hoi-
tajamme neuvoo elintapamuutosten tekemiseen, joilla voidaan ehkäistä 
syöpään sairastumista, parantaa syövän varhaista toteamista ja nopeuttaa 
sairaudesta paranemista seuraavilla tavoilla

- neuvomme auringolta suojautumisessa 
- opastamme rintojen tutkimista
- tarjoamme savuttomuusneuvontaa
- olemme mukana 28 päivää ilman –ohjelmassa aikuisten tupakoinnin 
  lopettamiseksi tai vähentämiseksi
- kouluissa järjestämme tupakkatietoiskuja 
- tarjoamme perinnöllisyysneuvontaa

Lisätietoja antaa Heidi Kolehmainen puhelin 050 949 9238 tai 
sähköposti heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi.

- teemme luomitarkastuksia
  luomitarkastukseen varataan aika torstaisin ja perjantaisin klo 10 – 12 
  numerosta 017 2881800.



HYVÄ ELÄMÄ 
SYÖVÄSTÄ HUOLIMATTA

Yhdistyksen toimistolla on sairaanhoitaja, jolle voi varata ajan henkilökoh-
taiseen keskusteluun niin syöpään sairastunut kuin hänen läheisensäkin.  
Keskustelussa voi nostaa esille kaikki sairauteen liittyvät asiat, jotka paina-
vat mieltä. Sairaanhoitaja välittää lisäksi rintaproteeseja maksusitoumusta 
vastaan. Tapaaminen on maksuton.

Lisäksi sairaanhoitajan kautta voi saada henkilökohtaisen vertaistukihen-
kilön. Vertaistukihenkilö on koulutettu vapaaehtoinen, joka on itse sairas-
tanut syövän tai ollut syöpäsairaan läheisenä. Toiminta on täysin luotta-
muksellista ja sairaanhoitaja on jatkuvasti käytettävänä tukisuhteessa. Vain 
saman kokenut tukihenkilö voi tarjota aitoa vertaistukea.

Syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen järjestetään vertaistukiryh-
miä, joissa ammattitaitoisen ohjaajan johdolla käsitellään syöpään ja siitä 
selviämiseen liittyviä asioita. Ryhmät kokoontuvat kerran kuussa ja vuonna 
2018 järjestetään seuraavat ryhmät:
Minä - nainen, Kuopio
Minä - mies, Kuopio
Iloa ryhmä, Kuopio 
Sinä, minä ja me -parisuhderyhmä, Kuopio



Parisuhderyhmä sinkuille, Kuopio
Varkauden naisten ryhmä
Varkauden miesten ryhmä
Nilsiän miesten ryhmä
Siilinjärven naisten keskustelupiiri
Iisalmen Sisar ryhmä
Suu- ja kurkkusyövän sairastaneiden, itseohjautuva
Kuopion seudun donnat, itseohjautuva

Lisäksi järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja:
Näihin kursseihin sisältyy majoittuminen Kunnonpaikassa ja kuntoutumi-
seen liittyvä toiminta siellä.
Naisenergiaa - gynen yksilökurssi
Me yhdessä - perhekurssi
Suolistosyöpäkurssi (yksilökurssi)

Nämä kurssit pidetään kerran viikossa Kuopiossa toimistolla osoitteessa 
Kuninkaankatu 23.
Liikunnan ilo- rintasyövän sairastaneille 
Luovasti kuntoon kuvataidekurssi

Verkkokurssi työssä oleville tai sinne palaaville.

Sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu henkilöille, joiden sairastumi-
sesta on vuoden verran ja aktiivinen hoitojakso on ohi. Kursseille voi hakea 
yhdistyksen sivuilla olevalla lomakkeella.

Lisätietoja antaa Virpi Nissinen puhelin 040 733 4737 tai 
sähköposti virpi.nissinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi.

Syöpää sairastavien lasten perheille on tarjolla Kuopus-kerhon toiminta. 
Kerho järjestää vuosittain tuetun matkan Sylvan kevätpäiville ja virkistys-
viikonlopun jossain Pohjois-Savossa. Kerho osallistuu aktiivisesti Sylvan 
järjestämään toimintaan kuten Lasten syövän päivän –keräykseen helmi-
kuussa ja Fuck Cancer –tapahtumaan huhtikuussa.

Lisätietoja antaa Pirjo Airaksinen puhelin 050 561 8511 tai 
sähköposti pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi.



HYVÄ ELÄMÄ VOI JATKUA VIIMEISEEN 
HENGENVETOON SAAKKA

Olemme saaneet yksityistä rahoitusta saattohoidon kehittämiseen Poh-
jois-Savossa. Aino Väänäsen rahaston tuella on tehty kodinomaiseksi 
Lehtola-koti, joka on Kuopion kaupungin saattohoitokoti Harjulan sairaalan 
1. rakennuksen 5. kerroksessa. Rahaston rahoittaa myös Lehtola-kodissa 
tehtävän vapaaehtoistoiminnan.

Osastolla käy joka arkipäivä vapaaehtoinen olemassa läsnä saattohoidetta-
vien ja heidän läheistensä kanssa tai tuottamassa heille hyvää oloa poti-
laan ehdoilla. Lauantaisin järjestetään osastolla kahvihetki, johon kaikki 
läheiset voivat osallistua maksutta. Hetki on tarkoitettu läheisten ajatusten 
vaihtoon tai vapaaehtoisten kanssa keskusteluun. Toiminta jatkuu vuonna 
2018 ja uusia vapaaehtoisia koulutetaan toimintaan.

Olvi-Säätiön avustuksella on tarkoitus lisätä saattohoidon osaamista Poh-
jois-Savossa. Ammattihenkilökunnalle järjestetään koulutusta eri puolilla 
maakuntaa saattohoidossa. Lisäksi avustuksella tehdä pienimuotoisia 
laitehankintoja sinne, missä saattohoitoa toteutetaan. Esimerkiksi kipu-
pumppuja  on jo hankittu toistakymmentä. Myös samanlaista vapaaehtois-
toimintaa kuin Lehtola-kodissa järjestetään säätiön avustuksella. Vapaaeh-
toisia toimii jo Varkaudessa ja Iisalmessa sekä uusia koulutetaan vuonna 
2018.

Lisätietoja antaa Jenni Iso-Pietilä puhelin 044 2415191 tai sähköposti 
jenni.iso-pietila@pohjois-savonsyopayhdistys.fi.



AVUSTUKSIA JA APURAHOJA ELÄMÄN 
HYVÄKSI TEKEMISEKSI

Erkki ja Maija Rytkösen rahasto avustaa vähävaraisia syöpäpotilaita. Syö-
pää sairastava, vähävarainen aikuinen voi hakea rahastosta harkinnanva-
raista, ensiavun luonteista taloudellista tukea kerran kalenterivuodessa.

Juho-Pekka Salorannan muistorahasto avustaa syöpään sairastuneita lap-
sia ja heidän perheitään. Tarkoituksena on tukea perheiden taloutta sekä 
kuntoutus- ja virkistystoimintaa.
             
Savon Syöpärahasto tukee Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen 
sairaalan vastuualueella korkeatasoista tieteellistä syöpätautien tutkimus-
toimintaa. Apurahat jaetaan pääasiassa nuorille tutkijoille.



HYVÄ ELÄMÄ TOIMISTOLLA
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kuopiossa, osoitteessa Kuninkaankatu 23. 
Toimisto on avoinna yleisölle maanantaista torstaihin klo 9-16 ja perjan-
taisin klo 9-13. Toimiston puhelinnumero on 017 580 1801 ja sähköposti 
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

Toimistossa on toimitilat myös Omaishoitajat ja läheiset liiton kahdelle 
työntekijälle ja Kuopion Parkinson yhdistyksen yhdelle työntekijälle. Tiloja 
vuokrataan ulkopuolisille tilaisuuksien järjestämistä varten.

Toimiston alakerrassa toimii kirpputori, joka on auki maanantaista perjan-
taihin lukuun ottamatta kesä- ja joulutaukoa.  Myytävät tuotteet saadaan 
lahjoituksena ja ne myydään edullisesti eteenpäin. Kirpputoria pyörittää 
vapaaehtoistyöntekijät, jotka tulevat töihin kukin sovittuna viikonpäivänä.

Yhdistykselle on erittäin aktiivinen Naistoimikunta nimeltään Ilonat. Ilonat 
järjestävät erilaisia tapahtumia kuten lavatanssit elokuussa ja Roosa nau-
ha –muotinäytöksen lokakuussa. Jos olet kiinnostunut tulemaan iloiseen 
seuraan ota yhteyttä puhelin 050 561 8511 tai 
sähköposti pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi.



HYVÄ ELÄMÄ ERI PUOLILLA 
MAAKUNTAA

Syöpää sairastaville tai sairastaneille ja heidän läheisilleen löytyy toimintaa 
20 paikkakunnalla Pohjois-Savossa. Tarjolla on erilaista kerhotoimintaa, 
yhteisiä reissuja ja kulttuuritapahtumia. Yhdessä tehdään mykkykeittoa tai 
paistetaan lettuja torilla. Toiminta vaihtelee paikkakunnittain, 
joten kannatta kysyä oman paikkakunnan toiminnasta alla olevilta 
yhteishenkilöiltä:
 
Paikallisosasto 
toimii seuraavilla 
paikkakunnilla:

Iisalmi, 
Juankoski, 
Kaavi, 
Keitele, 
Kiuruvesi
Kuopio, 
Lapinlahti,
Leppävirta, 
Nilsiä
Pielavesi, 
Rautavaara, 
Siilinjärvi-Maaninka
Sonkajärvi, 
Suonenjoki, 
Tuusniemi
Varkaus, 
Varpaisjärvi, 
Vehmersalmi
Vesanto, 
Vieremä




