
Laitetaan 
syövälle  
piste.
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Tämän esitteen kannessa  
olen mieheni Mikon syleilyssä.  
Olen kiitollinen siitä, että hän on 
tukenut minua koko sairauteni 
ajan. Myös sinä, lahjoittaja, tuot 
minulle toivoa. Kaikki mahdollinen 
tuki on tarpeen kamppailussa 
syöpää vastaan.  
Kiitos.”

LUJASTI JA HELLITTÄMÄTTÄ

Keitä he ovat? 

Äitejä, isiä ja tyttäriä. Toisen isoisä, jonkun toisen ensimmäisiä  

sanojaan tapaileva lapsenlapsi. Paras ystävä. 

 Syöpä koskettaa meistä jokaista. Vaikeassa elämäntilanteessa niin  

sairastuneet kuin heidän läheisensä kaipaavat jotain, mihin luottaa.  

Lujaa otetta, joka ei hellitä. 

 Neuvontahoitajat astuvat rinnalle, kun sairastunut tai hänen  

läheisensä on jäämäisillään yksin pelottavien kysymysten kanssa.  

Hoitajat antavat vastauksia, joihin voi luottaa, kun luottamus elämään  

on koetuksella. Korvaamattoman tärkeää työtä, mietin usein.

 Syöpätutkijat tekevät työtä toisaalla – siellä, missä ei ole valmiita  

vastauksia. Työ on kärsivällisyyttä vaativaa puurtamista ja periksi- 

antamatonta yrittämistä. Sairastuneen toivo on siinä, että tutkijat  

etsivät ratkaisuja tälläkin hetkellä. He eivät hellitä.

 On vielä yksi tärkeä työmaa. Sinä, lahjoittajamme, vaikutat sieltä 

käsin. Olet meille korvaamattoman tärkeä. Ilman sinua neuvontahoitajat 

eivät olisi sairastuneiden rinnalla eivätkä tutkijat tekisi työtänsä.  

Kiitoksista suurin kuuluu sinulle. 

Lämmin kiitos, että myös sinä olet mukana lujasti ja hellittämättä.

2 3

Sakari Karjalainen

pääsihteeri
Syöpäsäätiö

-Munasarjasyöpään  

sairastunut  

Jonna Kalavainen
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Lue Jonnan tarina kokonaisuudessaan  
www.syopasaatio.fi/miten-lahjoitukset-auttavat/
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Apurahoja jaetaan pääasiallisesti 
pitkäkestoisiin tutkimusprojekteihin, 
mutta myönnämme myös matka-
apurahoja sekä apurahoja väitös-
kirjan tekijöille ja psykososiaaliseen 
tutkimukseen.

Syöpä aiheuttaa paitsi huolta, usein 
myös kuluja ja tulonmenetyksiä. Jaamme 
taloudellisia avustuksia henkilöille, jotka 
ovat joutuneet vaikeaan taloudelliseen 
tilanteeseen sairauden takia. 

Lahjoittajien ansiosta 
syöpään erikoistu-
neet sairaanhoitajat 
ja terveydenhoitajat 
tukevat sairastuneita 
ja heidän läheisiään 
hädän ja epätietoi-
suuden hetkellä valta-
kunnallisessa neuvon-
tapalvelussamme.

Tuotemyynti
(Roosa nauhat) 

11 %

Lahjoitukset
yrityksiltä 

16 %

NÄIN LAHJOITUKSIA 
KERTYI VUONNA 2016

Lisäksi sijoitusomaisuuden tuottoja ja avustuksia yksityisiltä yhteisöiltä kertyi yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. 

Varainhankinnan keräys- ja hallintokulut vuonna 2016 olivat 21 %.

Lahjoitukset
 yksityisiltä 

73 %

KIITOS  
LAHJOITTAJILLE!

Tutkimus- 
apurahat 

66 %

NÄIN LAHJOITUKSET  
KÄYTETTIIN VUONNA 2016
Syöpäsäätiö jakoi yhteensä 8,3 miljoonaa  
euroa syöpätutkimukseen sekä syöpä- 
potilaiden ja heidän läheistensä  
tukemiseen.

Vuonna 2016 keräsimme yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.

Rahoitamme esimerkiksi Suomen 
Syöpärekisteriä, joka luo tutkimuk-
sellaan ja tilastoilla pohjaa kaikelle 
muulle syöpätutkimukselle ja  
–hoidolle Suomessa. 

Muu  
tieteen tuki 

19 %

Neuvonta ja  
–tukipalvelut  

11 %

Taloudellinen  
tuki potilaille  

4 %
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SYÖPÄSÄÄTIÖN MERKITYS  
 SYÖPÄTUTKIMUKSELLE KASVAA

Syöpäsäätiön merkitys suomalaiselle syöpätutkimukselle on nyt suurempi kuin koskaan  
sillä julkinen tutkimusrahoitus on vähentynyt merkittävästi. Lahjoittajien ansiosta pystyimme 
vuonna 2016 myöntämään ennätyksellisen summan, 5,5 miljoonaa euroa apurahoina  
syöpätutkijoille. Syöpäsäätiö jakoi viime vuonna kolme 450 000 euron arvoista suurapura-
haa, jotka myönnettiin Lauri Aaltosen, Satu Mustjoen ja Johanna Ivaskan tutkimusryhmille.

Akatemiaprofessori Johanna Ivaska:  

SYÖPÄSÄÄTIÖN RAHOITUS  
RATKAISEVASSA ASEMASSA

Tutkimusryhmäni keskittyy selvittämään vaikeasti  
hoidettavien rintasyöpien biologiaa ja sitä kautta  
pyrimme löytämään tuntemattomia säätelytekijöitä,  
jotka voisivat edesauttaa uusien lääkkeiden kehittämistä.
 Syöpätutkimus laboratoriossa on valtavan kallista.  
Syöpäsäätiön rahoitus on ratkaisevassa asemassa ja 
lisääntyneet lahjoitusvarat näkyvät konkreettisesti suo-
raan tutkimusryhmän mahdollisuuksissa tehdä työtään.”

JOHANNA IVASKAN TUTKIMUSRYHMÄ KESKITTYY KAIKKEIN  
HANKALIMMIN HOIDETTAVIIN RINTASYÖVÄN LAJEIHIN.
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Akatemiaprofessori Lauri Aaltonen:  

SYÖVÄN VOITTAMINEN ON  
YHTEINEN TAVOITE

Tähän mennessä suurin hyöty tutkimuksestamme on tullut 
periytyvän paksusuolisyövän ehkäisyn kautta. Tunnistamam-
me geneettiset markkerit ovat auttaneet löytämään satoja 
riskihenkilöitä, joille on voitu tarjota seurantaa, joka selvästi 
vähentää heidän syöpäriskiään. 
 Lahjoittajia tarvitaan, koska syöpä on yksi merkittä-
vimmistä kansantaudeistamme. Jokainen syöpäkasvain on 
erilainen, joten tutkittavaa riittää ja resursseja tarvitaan, jotta 
saavuttaisimme riittävän ymmärryksen. Syövän voittaminen 
on kaikille meille tärkeä tavoite”.

LAURI AALTOSEN TUTKIMUSRYHMÄ TUTKII SUOLISTOSYÖVÄN 

SYNTYYN VAIKUTTAVIA PERIYTYVIÄ OMINAISUUKSIA.

Professori Satu Mustjoki:  

LAHJOITTAJAT MAHDOLLISTAVAT  
HUIPPUTUTKIMUKSEN TEKEMISEN

Tutkimuksessamme pyrimme selvittämään,  
millainen elimistön oman puolustusjärjestelmän tila  
on eri syöpä tyypeissä ja eri syöpäpotilailla. Tätä kautta 
voidaan tunnistaa uusia mahdol lisuuksia hoitaa syöpää 
immunologisilla hoidoilla. Toivottavasti tulevaisuudessa 
näillä hoidoilla voidaan hoitaa myös sellaisia syöpiä,  
joihin ei ole tällä hetkellä hyviä hoito keinoja.
 Tutkimusta tehdään pääasiassa lahjoitus-
varojen turvin. Lahjoittajat mahdollistavat sen, että 
Suomessa voidaan tehdä huippututkimusta. Tutkimuksen 
avulla myös potilaat saavat Suomessa parasta mahdol-
lista hoitoa.” 

SATU MUSTJOEN TUTKIMUSRYHMÄN AIHEENA ON  

VERISYÖPIEN UUDET HOIDOT.
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APUA SAIRASTUNEILLE  
 JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN

ANNOIN ITSELLENI LUVAN PÄÄSTÄÄ IRTI

Nykyisin joka kolmas suomalainen sairastaa syövän jossain elämänsä vaiheessa. Vaikka yhä 
useampi selviää syövästä, joukossa on edelleen myös niitä, joita parhaimmatkaan hoidot 
eivät pelasta. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki syövät voidaan hoitaa. 

Vaimoni Päivi kuoli kesäkuussa 2014. Häneltä oli löydetty kasvain, 
joka oli todella harvinainen. Lopulta selvisi, että syöpä oli aggressiivi-
sinta laatua. Hoitojen tarkoitus oli vain hidastaa syövän etenemistä.
 Ensimmäinen vuosi Päivin kuoleman jälkeen oli raskain.  
Pelkäsin, että unohdan, mutta samalla ajattelin, etten tahdo muis-
taa. Nyt ymmärrän, että kokemuksellani on merkitystä ja kaltaisiani 
tarvitaan auttamaan muita. Kun on kohdannut kuoleman, suhtau-
tuu elämään eri tavalla.”

- Rasmus Kujala

MUISTAKAA ELÄÄ MAANANTAINAKIN!

Sairastamani Burkittin lymfooma on aggressiivinen syöpä, 
jonka hoidot olivat todella rankat. Tuntui, että minun oli lähei-
siäni helpompi muistaa, että hoidot olivat omaksi parhaakseni.
 Olen nyt saanut terveen paperit ja koen, että minul-
le on annettu uusi mahdollisuus. Välillä tekee mieli ravistella 
ihmisiä! Muistakaa elää maanantainakin, ettei eletä vain  
viikonloppuja ja vapaapäiviä: eläkää tässä ja nyt.”

- Heli Nikkilä ja Raija-äiti

8

ÄIDIN TOIVO JOUTUI  
KOETUKSELLE

Alussa vaikutti siltä, että pienen poikani  
sairastelussa ei ollut kyse sen kummemmasta. 
Sitten sain uutisen, jonka voimasta koko maailma 
nyrjähti sijoiltaan. Lapsellani oli syöpä.
 Pahimpia olivat tilanteet, kun Ben sai 
hoitojen välissä pahoja infektioita tai muut hoidos-
sa olleet lapset menehtyivät. Lapseni kuitenkin aina 
palautti toivon. Kun Ben voi vähänkin paremmin, hän 
leikki ja oli lapsi. 
 Olemme maailman onnekkain perhe, sillä 
Ben parani syövästä. Sairastuipa perheessä aikui-
nen tai lapsi, sairaus vaikuttaa koko perheeseen, 
myös taloudellisesti. Omaishoidontuen lisäksi me 
saimme taloudellista tukea Syöpäsäätiöltä. 

    - Sanna Kiiski

Lue Helin, Rasmuksen ja Benin tarinat kokonaisuudessaan  
www.syopasaatio.fi/miten-lahjoitukset-auttavat/ 

EMME JÄTÄ YKSIN  
SYÖVÄN KANSSA

Syöpään sairastuneet ja 
heidän läheisensä tarvitsevat 
tukea ja neuvontaa sairauden 
eri vaiheissa. Syöpäjärjestö-
jen neuvonta- ja tukipalvelut 
varmistavatkin, ettei kukaan 
jaa yksin syövän kanssa. Neu-
vontapalveluja ylläpidetään 
Syöpäsäätiön lahjoitusvaroin.

Puhelinneuvonta:  
0800 19414

Sähköpostineuvonta:  
neuvonta@cancer.fi

Online-chat:  
neuvontahoitaja.fi

8 9
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VUODEN KOHOKOHTIA  

Vuonna 2016 teimme yhdessä monia  
ennätyksiä sairastuneiden ja heidän  
läheistensä hyväksi. Lahjoittajien  
ansiosta Syöpäsäätiö pystyi viime  
vuonna myöntämään historiansa 
suurimman apurahasumman syöpä-
tutkimukselle: 5,5 miljoonaa euroa.  
Kiitos, että olet matkassamme  
mukana ja mahdollistat työmme.

Yritysyhteistyö toi Roosa nauha -keräykselle  
yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Valtaosa ker äy ksen 
tuotoista kertyikin Roosa nauhojen myynnistä    
sekä yhteistyökumppaneiden Roosa nauha  
-tuote myynnistä.

10 11

Roosa nauha keräsi ennätyksellisesti 1,8 
miljoonaa euroa rintasyöpätutkimukseen 
ja syöpäpotilaiden neuvontaan. 

Säätiön avustuksella laadittujen 
testament tien määrä kasvoi.  
Testamenttilahjoitukset muodostivat  
merkittävimmän osuuden koko viime  
vuoden keräystuloksestamme. 

Vuoden lopussa joukoissamme oli yli  
2500 kuukausitukijaa. Viime vuonna  
taiste luumme syöpää vastaan liittyi yli 1200  
uutta tukijaa sekä katuvarainhankinnan  
että MTV3-kanavalla näytetyn lokakuisen  
Roosa nauha -illan myötä. 

- kiitos lahjoittajien

Kiitos myös sinulle, joka vastasit vetoomuskirjeemme 
pyyntöön lahjoittamalla, teit verkkolahjoituksen, kisasit 
Movember-keräyksessä, ostit kaupasta adressimme tai 
lahjoitit tilillemme rahaa. 

Joulukeräyksellämme kerättiin lähes 300 000  
euroa taloudelliseksi tueksi perheille ja syöpä- 
potilaille, jotka kaipaavat syöpätaistelun keskellä 
hetken huojennusta. 



OLET MUKANA ONNISTUMISISSA
Syöpäsäätiö on suurin yksityinen kotimaisen syöpätutkimuksen rahoittaja.  
Toimintamme alussa vain kolmannes syöpään sairastuneista voitiin parantaa, 
nyt jo kaksi kolmesta paranee. Tavoitteenamme on, että kaikki syövät  
voidaan tulevaisuudessa hoitaa kokonaan. 

Toimimme lahjoitusvaroin. Lahjoittajana olet mukana mahdollistamassa  
läpimurtoja syövän hoidossa. 

Rahankeräyslupa: Syöpäsäätiö, Poliisihallituksen lupa nro RA/2016/952, 
30.12.2016, voimassa 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella  
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

OTA YHTEYTTÄ:
Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme ja lahjoitus varo- 
jen käytöstä. Lahjoittajapalvelumme auttaa sinua puhelimitse  
(09) 1353 3286 ja sähköpostitse lahjoitukset@cancer.fi

NÄIN VOIT OSALLISTUA:
• Ryhdy kuukausilahjoittajaksi. Säännöllinen lahjoittaminen 
 on paras tapa tukea syövän vastaista, pitkäjänteistä työtä.
• Tee kertalahjoitus helposti verkossa tai lahjoittamalla tilille  
 FI20 2344 1800 0032 29, viite 3308. 
• Perusta verkossa keräys läheisesi muistoksi tai  
 oman merkkipäiväsi juhlistamiseksi.
• Huomioi Syöpäsäätiö testamentissasi: voit ohjata  
 syöpätutkimukselle koko omaisuutesi tai osuuden siitä.
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Unioninkatu 22,  

00130 Helsinki

www.syopasaatio.fi 

www.roosanauha.fi


