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HYVÄ ELÄMÄ ILMAN SYÖPÄÄ TAI SYÖVÄSTÄ HUOLIMATTA 

 

 

Syöpäjärjestöjen tavoite on ”Hyvä elämä ilman syöpää tai syövästä huolimatta” ja 

kaikki, mitä teemme tähtää siihen. Syöpäjärjestöt tarkoittavat kokonaisuutta, 

johon kuuluu Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö, 12 alueellista syöpäyhdistystä 

ja 6 valtakunnallista potilasyhdistystä. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys on yksi 

alueellisista yhdistyksistä. 

Meidän toimintamme teemana vuonna 2020 on ”Yhteistyöstä voimaa”. 

Lisäämme yhteistyötä syövän sairaalahoidon kanssa esimerkiksi syventämällä 

yhteistyötä Itäisen Syöpäkeskuksen kanssa. Itäisen Syöpäkeskuksen tavoitteena 

on turvata itäsuomalaisten syöpäpotilaiden laadukas, yhdenvertainen ja 

kustannusvaikuttava hoito nopeasti etenevässä syöpäalan murroksessa. 

Kaikki työntekijämme ovat mukana kehittämisprojektissamme, jossa tavoitteena 

on saada aikaa arjen palveluja perheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää. 

Saimme kehittämisprojektiin myös uuden perhetyön koordinaattorin, joka aloitti 

työnsä lokakuun 2019 lopussa. Vuoden 2020 loppuun mennessä olemme 

selvittäneet perheiden tarpeita ja pilotoineet perheiden kanssa uusia palveluja 

Syöpäjärjestöihin. 

Lisätietoa antaa toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen puh. 050 561 8511 tai sähköposti 

pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

 

 

mailto:pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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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 maksutonta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen järjestetään vertaistukiryhmiä, joissa 

tehdään erilaisia asioita yhdessä. Samalla vaihdetaan kokemuksia syöpää liittyen. 

Ryhmissä käy myös sairaanhoidon ammattilaisia puhumassa syöpään ja siitä 

kuntoutumiseen liittyvistä asioista. Ryhmät kokoontuvat kerran kuussa tai 

useammin. Vuonna 2020 kokoontuvat seuraavat ryhmät: 

Kuopiossa kokoontuu ryhmä 

- syöpää sairastaneille miehille 

- uusiutunutta syöpää sairastaville 

- suolistosyöpää sairastaville 

- suu- ja kurkkusyövän sairastaneille, itseohjautuva  

- nuorten aikuisten Fuck Cancer -kahvila 

Varkaudessa kokoontuu ryhmä 

- syöpään sairastuneille naisille 

- syöpään sairastuneille miehille 
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Nilsiässä kokoontuu ryhmä 

- syöpään sairastuneille naisille  

- syöpään sairastuneille miehille 

Siilinjärvellä kokoontuu ryhmä  

- syöpään sairastuneille naisille 

- syöpään sairastuneille miehille yhdessä seurakunnan kanssa 

Iisalmessa kokoontuu ryhmä  

- syöpään sairastuneille naisille alle 50 v 

Vesannolla kokoontuu ryhmä 

- syöpään sairastuneille naisille 

Tuusniemellä kokoontuu ryhmä 

- syöpään sairastuneille naisille ja miehille 

Lisätietoa vertaistukiryhmistä nettisivulta: https://www.pohjois-

savonsyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/vertaistukiryhmat/. 

 

Lisäksi järjestämme seuraavat sopeutumisvalmennuskurssit, jotka pidetään 

Kunnonpaikassa Vuorelassa: 

- Katse huomiseen - pitkäaikaista syöpää sairastavien kurssi 14.-17.5.2020 

- Naisenergiaa – gynekologista syöpää sairastavien kurssi 28.9.-2.10.2020 

- Suolistosyöpäkurssi (yksilökurssi) 16. – 20.11.2020 

Voimavaraviikonloppu 4.-6.9.2020, joka järjestetään luonnon rauhassa Kallaveden 

rannalla. 

Viikoittain toimistolla kokoontuvat kurssit: 

- Voimaa lähiluonnosta ja taiteesta 1.4.-28.5.2020 

- Minä voin hyvin -kurssi (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) 

- Lempeää liikuntaa -kurssi (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin) 

Sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu henkilöille, joiden sairastumisesta on 

vuoden verran ja aktiivinen hoitojakso on ohi. Kursseille voi hakea yhdistyksen 

sivuilla olevalla lomakkeella. 

Lisätietoa antaa neuvontahoitaja Virpi Nissinen puh. 040 733 4737 tai  

sähköposti virpi.nissinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/vertaistukiryhmat/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/vertaistukiryhmat/
mailto:virpi.nissinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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HYVÄ ELÄMÄ ILMAN SYÖPÄÄ 

Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen on toinen ydintehtävämme. 

Hoitajamme neuvoo elintapamuutosten tekemiseen, joilla voidaan ehkäistä 

syöpään sairastumista, parantaa syövän varhaista toteamista ja nopeuttaa 

sairaudesta paranemista seuraavilla tavoilla 

- neuvomme auringolta suojautumisessa  

- opastamme omatoimista rintojen tutkimista 

- tarjoamme savuttomuusneuvontaa ja kouluissa järjestämme 

tupakkatietoiskuja  

- tarjoamme seksuaalineuvontaa 

 

Kevään 2020 aikana järjestämme eri paikkakunnilla elämäntapamuutoskursseja 

Minä – tutkimusmatkalla hyvinvointiin.  

Jokaisella paikkakunnalla toteutetaan neljä tapaamista, jotka kukin kestävät n. 2 

tuntia: 

1. Liikunta (+ yleinen info projektista) 

2. Liikuntaohjaus sekä haluttaessa kuntotestaus  

3. Ravitsemus 

4. Uni ja lepo sekä nautintoaineet 

Projektin toteuttaja on terveystieteiden maisteri Arto Komsi. Alkavat kurssit näet 

netistä https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/kurssit-ja-

ryhmat/hyvinvointikurssit/. 

Lisätietoa antaa Heidi Kolehmainen puh. 050 494 9238 tai sähköposti 

heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

Heidi on Suomen Syöpäyhdistyksen palveluksessa 31.7.2020 saakka. 

https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/hyvinvointikurssit/
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/hyvinvointikurssit/
mailto:heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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HYVINVOIVA PERHE SYÖVÄSTÄ HUOLIMATTA 

 

Kun lapsiperheen vanhempi sairastuu, koko perheen elämä muuttuu. Syöpään 

sairastuminen haastaa vanhemmuutta ja perheen arkea. Syöpäjärjestöjen tuki- ja 

neuvontapalveluissa sekä sopeutumisvalmennuskursseilla on noussut esiin 

vanhempien tarve saada tukea sairastumisen käsittelyyn itselleen ja lapsilleen 

sekä perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Monissa perheissä lapset tarvitsevat 

tukea äidin tai isän sairastumisen aiheuttamien ajatusten ja tunteiden käsittelyyn.  

Syöpäjärjestöillä ei ole tällä hetkellä kohdennettuja tukipalveluita lapsiperheille, 

joissa vanhempi sairastaa syöpää. Varhaisella ja oikea-aikaisella tuella voidaan 

ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä, kasaantumista ja pahentumista, jotka 

heikentävä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Kehittämisprojektissa luomme uusia palveluja, jotka lähtevät perheen jäsenien 

tarpeista. Projektin edistämistä voit seurata facebookissa ”Kokemus on voima 

kohti unelmia”. 

KUOPUS-KERHO 

Kuopus on syöpään sairastuneiden lasten kerho. Kuopus järjestää erilaisia 

tapahtumia ja tuo syöpään sairastuneiden lasten perheitä yhteen järjestämällä 

muun muassa virkistystoimintaa. Helmikuussa Kuopus-kerho on mukana Sylvan 

Erätauko-kampanjassa ja toukokuussa järjestämme kuljetuksen Sylvan 

kevätpäiville. Kuopuksen toimintaa voi tukea ostamalla esim. Kultanauhan.  

Lisätietoa perheiden toiminnasta antaa Sari Nousiainen sähköposti 

sari.nousiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

 

mailto:sari.nousiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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ILOA VAPAAEHTOISTYÖSTÄ 

Vapaaehtoistemme avulla pystymme 

auttamaan syöpään sairastuneita ja 

heidän läheisiään. Pohjois-Savon 

Syöpäyhdistyksessä on tarjolla 

monenlaista vapaaehtoistoimintaa. 

Tarjoamme vapaaehtoisille 

merkityksellistä tekemistä ja erilaisia 

keinoja tukea syöpää sairastavia ja heidän 

läheisiään.  

Vapaaehtoisena toimitaan tavallisen 

ihmisen tiedoin ja taidoin. Jos 

vapaaehtoisella on jokin erityisosaaminen, 

hän voi hyödyntää sitä siihen sopivassa vapaaehtoistehtävässä. 

Vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja jokainen valitsee itse, minkä asian eteen 

haluaa toimia. Vapaaehtoisena voi toimia kertaluontoisesti tai säännöllisesti. 

Tarjoamme tehtävään perehdytyksen, säännöllisiä vapaaehtoisten tapaamisia, 

tarvitseman tuen sekä virkistystoimintaa. 

Tukihenkilötoiminta on Syöpäjärjestöjen keskeisin vapaaehtoistoiminnan muoto, 

mutta yhdistyksemme tarjoaa myös muita erilaisia vapaaehtoistoiminnan 

muotoja. Vapaaehtoiset voivat toimia esimerkiksi: paikallisosaston toimijana, 

naistoimikunnan jäsenenä, tapahtuma-avustajana, lipaskerääjänä, kirpputorin 

vapaaehtoisena ja somelähettiläänä. 

Lisätietoa antaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minttu Aho  

puh. 044 230 8741 tai sähköposti minttu.aho@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

 

HYVÄ ELÄMÄ ERI PUOLILLA MAAKUNTAA 

Syöpää sairastaville tai sairastaneille ja heidän läheisilleen löytyy toimintaa eri 

paikkakunnilla Pohjois-Savossa. Tarjolla on erilaista kerhotoimintaa, yhteisiä 

reissuja ja kulttuuritapahtumia. Toiminta vaihtelee paikkakunnittain, joten 

kannatta katsoa oman paikkakunnan toimintaa netistä sivulta 

https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/paikallistoiminta/ 

 

mailto:minttu.aho@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/paikallistoiminta/
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VAPAAEHTOINEN RINNALLA KULKIJANA ELÄMÄN LOPPUVAIHEESSA 

Saattohoidon vapaaehtoisen tehtävänä on olla tukena silloin kun aikaa ei ole enää 

paljon.  He ovat sekä potilasta että heidän läheisiään varten. He eivät korvaa 

läheisten ja ammattilaisten tukea vaan täydentävät niitä. Saattohoidon 

vapaaehtoistoimintaa on Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa ja uusia 

vapaaehtoisia koulutamme tarpeen mukaan.  

Vaikka kyse on vapaaehtoistoiminnasta se ei ole kuitenkaan ehdoitta vapaata. He 

sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja osallistuvat koulutukseen ja 

toiminnanohjauksiin. Lisäksi tarjoamme vertaistukea, virkistystä ja yhdistyksen 

tuen.  

Kuopiossa vapaaehtoiset toimivat saattohoidon tukiyksikkö Lehtola-kodissa ja 

voivat järjestää osastolla virkistystoimintaa halutessaan. Osastolla vapaaehtoiset 

tarjoavat lauantaisin kahvihetken omaisille, johon voi tulla keskustelemaan 

kahviin/teen äärelle. 

Uusia saattohoidon vapaaehtoisia on tarkoitus kouluttaa keväällä 2020 ja 

kohdentaa rekrytointi erityisesti Iisalmen ja Varkauden alueelle. Lisäksi tarjoamme 

lisäkoulutusta jo toimiville vapaaehtoisille. 

Lisätietoa antaa saattohoidon vapaaehtoistoiminnan koordinaattori  

Anne Rautiainen puh. 044 523 6996 tai sähköposti 

anne.rautiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anne.rautiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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AVUSTUKSIA  

Vähävaraisille, ikääntyneille syöpäpotilaille 

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 perheille 

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. 

Lisätietoa antaa Pirjo Airaksinen puh. 050 561 8511 tai sähköposti 

pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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APURAHOJA 

Savon Syöpärahasto tukee Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen 

sairaalan vastuualueella korkeatasoista tieteellistä syöpätautien 

tutkimustoimintaa. Apurahat jaetaan pääasiassa nuorille tutkijoille. 

 

Rahastoon kuuluvat seuraavat nimikkorahastot: 

• Savon Syöpärahasto: syöpätautien tutkimuksen tukeminen 

• Anni ja Matti Roinisen rahasto: korva-, nenä- ja kurkkutautien tutkimuksen 

tukeminen 

• Alma Bissilan rahasto: syöpätutkimuksen ja syöväntorjuntatyön tukeminen 

joka kolmas vuosi, tukea jaetaan vuoronperään kumpaankin tarkoitukseen 

• Alpo Kataisen rahasto: syöpätautien tutkimuksen tukeminen joka kolmas 

vuosi 

• Annikki ja Viljo Salon rahasto: syöpätautien tutkimuksen tukeminen joka 

kolmas vuosi 

• Mauno Partasen rahasto: syöpätautien tutkimuksen tukeminen 

Apurahahakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa 

https://pohjoissavonsyopayhdistys.apurahat.net/ 

Lisätietoa antaa Pirjo Airaksinen puh. 050 561 8511 tai sähköposti 

pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

 

 

https://pohjoissavonsyopayhdistys.apurahat.net/
mailto:pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
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TOIMISTO  

Toimistomme sijaitsee osoitteessa Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio. Ovemme 

ovat avoinna maanantaista torstaihin klo 9 – 15 ja perjantaina klo 9 – 13. 

Toimistolla sinua palvelee Tuula Mykkänen puh. 040 709 2430 tai sähköposti 

tuula.mykkanen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

 

AARRE KIRPPARI 

Toimiston alakerrassa on kirpputori, joka on auki maanantaista torstaihin  

klo 10 – 15 ja perjantaina klo 10 - 13 lukuun ottamatta kesä- ja joulutaukoa. 

Tuotteet saadaan lahjoituksena ja ne myydään edullisesti eteenpäin. 

 

Nettisivuiltamme www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi löydät ajankohtaista tietoa 

toiminnastamme ja henkilökunnan yhteystiedot.  

 

Tapahtumiamme voi seurata facebookissa tai instagramissa: 

https://www.facebook.com/pohjoissavonsyopayhdistys/ 

https://www.instagram.com/pohjois_savon_syopayhdistys/ 

 

 

mailto:tuula.mykkanen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
http://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/
https://www.facebook.com/pohjoissavonsyopayhdistys/
https://www.instagram.com/pohjois_savon_syopayhdistys/

