
Punkt för  
cancer.
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I bilden på omslaget är  
jag i min mans, Mikkos, famn. 
Jag är tacksam för att han 
har stött mig under hela min 
sjukdom. Även du, bästa  
donator, ger mig hopp. Allt 
stöd är viktigt i kampen mot 
cancer. Tack.” 

SEGT OCH UTHÅLLIGT

Vem är de? 

Mammor, pappor och döttrar. En farfar, ett barnbarn som håller  

på att lära sig sina första ord. Den bästa vännen. 

 Cancer berör oss alla. I den svåra livssituationen längtar både de 

insjuknade och deras närstående efter något att lita på. Ett stadigt  

grepp som inte ger efter. 

 Rådgivningsskötare går vid den insjuknades och de närståendes  

sida då de håller på att bli ensamma med de skrämmande frågorna.  

Skötarna ger svar som man kan lita på när förtroendet till livet sätts  

på prov. Det är ett viktigt, oersättligt arbete, tänker jag ofta.

 Cancerforskare arbetar på annat håll – där, var det inte finns färdiga 

svar. Det är ett arbete som kräver mycket slit och uthållighet. Det ger 

hopp för patienterna att forskarna letar efter lösningar även i skrivande 

stund. De ger inte efter. 

 Det finns ännu ett viktigt arbetsfält. Du, vår donator, bidrar hemifrån. 

Du är oerhört viktig för oss. Utan dig skulle varken rådgivningsskötare 

vara vid patienternas sida eller forskare göra sitt arbete. Det största 

tacket tillhör dig. 

Ett varmt tack för att också du är med – segt och uthålligt. 

2 3

Sakari Karjalainen

generalsekreterare

Cancerstiftelsen

-Jonna Kalavainen  

som insjuknat i  

äggstockscancer

 
Läs Jonnas berättelse i sin helhet på  
www.syopasaatio.fi/sv/hur-donationerna-hjalper/
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Stipendier beviljas huvudsakligen 
till långvariga forskningsprojekt, 
men vi ger även resestipendier och 
stipendier till doktorander samt 
bidrag till psykosocial forskning. 

Förutom oro medför cancer ofta även 
kostnader och inkomstförlust. Vi delar 
ut ekonomiska bidrag till personer som 
på grund av sjukdomen har hamnat i en 
svår ekonomisk situation. 

Tack vare donatorerna 
kan sjukskötare och 
hälsovårdare som 
är specialiserade 
på cancer stödja de 
insjuknade och deras 
närstående i tider av 
nöd och ovisshet på 
vår riksomfattande 
rådgivningstjänst.

Produktförsäljning 
(Rosa banden)  

11 %

Donationer  
av företag  

16 %

SÅ HÄR FICK VI  
DONATIONER ÅR 2016

Därutöver var intäkterna från investeringskapitalet och bidragen från privata samfund sammanlagt  

3,8 miljoner euro. År 2016 var insamlings- och administrationskostnaderna för insamlingsverksamheten 21 %.

Donationer av  
privata personer 

73 %

ETT STORT  
TACK  
TILL ALLA  
DONATORER!

Forsknings - 
stipendier 

66 %

SÅ HÄR ANVÄNDE VI  
DONATIONERNA ÅR 2016
Cancerstiftelsen ut sammanlagt 8,3 miljoner  
euro till cancerforskningen och stödet till  
cancerpatienter och deras närstående. 

År 2016 samlade vi in sammanlagt 7,1 miljoner euro. 

Vi upprätthåller t.ex. Finlands Cancer-
register som med sitt forskningsarbete 
och sin statistik skapar en grund för all 
övrig cancerforskning och -behandling 
i Finland. 

Rådgivnings-  
och stödtjänster  

11 %

Ekonomiskt  
stöd till  

patienter  

4 %

Annat stöd till  
vetenskapligt  

arbete  

19 %
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CANCERSTIFTELSENS BETYDELSE  
 FÖR CANCERFORSKNINGEN ÖKAR 
När den offentliga forskningsfinansieringen minskar, ökar Cancerstiftelsens betydelse  
som stipendieutdelare. Idag är Cancerstiftelsens betydelse för cancerforskningen större än  
någonsin, eftersom den offentliga forskningsfinansieringen har minskat betydligt. Tack vare 
våra donatorer kunde vi år 2016 bevilja en rekordstor summa, 5,5 miljoner euro som stipendier 
till cancerforskare. I fjol beviljade Cancerstiftelsen tre stora stipendier på 450 000 euro var till 
Lauri Aaltonens, Satu Mustjokis och Johanna Ivaskas forskningsgrupper.

Akademiprofessor Johanna Ivaska:  

CANCERSTIFTELSENS FINANSIERING 
HAR AVGÖRANDE BETYDELSE

Min forskningsgrupp koncentrerar sig på att klarlägga 
biologin i svårbehandlade bröstcancertyper. Därigenom 
strävar vi efter att hitta okända regleringsfaktorer som 
skulle kunna främja utvecklingen av nya läkemedel. 
 Det är mycket dyrt att bedriva cancerforskning  
i laboratorium. Cancerstiftelsens finansiering har avgö-
rande betydelse, och den ökade mängden donationsme-
del syns direkt och konkret i våra möjligheter att göra  
vårt forskningsarbete.”

JOHANNA IVASKAS FORSKNINGSGRUPP KONCENTRERAR SIG 
PÅ DE MEST SVÅRBEHANDLADE BRÖSTCANCRARNA.
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Akademiprofessor Lauri Aaltonen:  

ATT BESEGRA CANCER ÄR  
VÅRT GEMENSAMMA MÅL

Den största nyttan vi hittills åstadkommit med vår forskning är 
att den har främjat förebyggandet av genetisk tjocktarmscan-
cer. De genetiska markörer som vi identifierat har bidragit till att 
det har upptäckts hundratals personer med en förhöjd risk att 
insjukna. I och med att man kunnat erbjuda dem uppföljning har 
deras risk för genetisk tjocktarmscancer minskat betydligt. 
 Donatorer behövs, eftersom cancer är en av våra 
viktigaste folksjukdomar. Varje cancertumör är olik den andra. 
Därför finns det mycket att utforska, och vi behöver finansiering 
för att nå tillräcklig förståelse. Att besegra cancer är ett viktigt 
mål för oss alla”.

LAURI AALTONENS FORSKNINGSGRUPP FORSKAR I ÄRFTLIGA  

FAKTORER SOM BIDRAR TILL UTVECKLING AV TARMCANCER.

Professor Satu Mustjoki:  

DONATORERNA GÖR DET MÖJLIGT 
FÖR OSS ATT GÖRA TOPPFORSKNING 

Syftet med vår forskning är att klarlägga tillståndet hos 
patientens immunsystem i olika cancertyper och hos olika 
cancerpatienter. På så sätt kan vi identifiera nya möjlighe-
ter att behandla cancer med immunologiska behandlingar. 
Förhoppningsvis kan man i framtiden med hjälp av dessa 
behandlingar åtgärda också sådana cancersjukdomar 
som det inte nu finns några effektiva behandlingar för. 
 Forskningen görs huvudsakligen med donations-
medel. Donatorerna gör det möjligt att man i Finland 
kan göra toppforskning. Tack vare forskningen får även 
patienterna i Finland den bästa möjliga behandlingen.”

SATU MUSTJOKIS FORSKNINGSGRUPP UNDERSÖKER 

NYA METODER ATT BEHANDLA BLODCANCRAR.
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HJÄLP TILL DE INSJUKNADE  
 OCH DERAS NÄRSTÅENDE

JAG GAV MIG LOV ATT SLÄPPA TAGET 

Nuförtiden drabbas var tredje finländare av cancer i något skede av sitt liv. Även om allt 
fler överlever, finns det fortfarande patienter som inte kan botas trots att de fått den bästa 
behandlingen som finns. Vi strävar efter att i framtiden kunna bota varje cancersjukdom. 

Min fru Päivi dog i juni 2014. Läkarna hade hittat en mycket sällsynt 
tumör. Till sist blev det klart att cancern var av den aggressivaste ty-
pen. Syftet med behandlingen var endast att bromsa dess utveckling. 
 Det första året efter Päivis död var det tyngsta. Jag var rädd 
för att glömma, men samtidigt tänkte jag att jag inte ville minnas. 
Nu förstår jag att min erfarenhet har betydelse och att det finns ett 
behov av människor som jag som kan hjälpa andra. När man har sett 
döden i vitögat, förhåller man sig på ett annat sätt till livet.”

- Rasmus Kujala

KOM IHÅG ATT LEVA  
PÅ MÅNDAGARNA OCKSÅ!

Burkitts lymfom, som jag drabbades av, är en aggressiv 
cancer och kräver tung behandling. Det kändes som om det 
var lättare för mig än mina närstående att komma ihåg att 
behandlingen var för mitt bästa. 
 Nu har jag fått en friskförklaring och jag upplever 
att jag fått en ny chans.  Ibland skulle jag gärna ruska liv i 
människor! Kom ihåg att leva på måndagarna också, lev 
inte enbart för veckoslutens skull: lev här och nu!”

- Heli Nikkilä och hennes mamma Raija

8

MAMMAS HOPP  
SATTES PÅ  
PROV

Först såg det ut som om det inte var frågan 
om något allvarligt även om vår son ofta var 
sjuk. Sedan kom nyheten som fick mitt liv att rasa 
samman. Mitt barn hade cancer.   
 Det värsta var när Ben fick allvarliga infek-
tioner mellan behandlingarna eller när andra barn 
som fått vård dog. Mitt barn återgav mig dock alltid 
hoppet. När Ben mådde en aning bättre, lekte han 
redan och var ett barn. 
 Vi är den lyckligaste familjen i världen nu 
då Ben tillfrisknat från cancer. Vare sig en vuxen  
eller ett barn i familjen drabbas av cancer, påver-
kar sjukdomen hela familjen, också ekonomiskt. 
Utöver stödet för närståendevård fick vi ekono-
miskt stöd av Cancerstiftelsen.”

         - Sanna Kiiski

Läs Helis, Rasmus och Bens berättelser i sin helhet på  
www.syopasaatio.fi/sv/hur-donationerna-hjalper/

VI LÄMNAR INGEN 
ENSAM MED SIN 
CANCER

Patienter som drabbats av 
cancer och deras närstående 
behöver stöd och rådgivning 
i olika skeden av sjukdomen. 
Cancerorganisationernas råd-
givnings- och stödtjänster ser 
till att ingen blir ensam med sin 
cancer. Rådgivningstjänsterna 
finansieras med medel som 
donerats till Cancerstiftelsen.

Telefonrådgivning:  
0800 19414

Rådgivning per e-post:  
neuvonta@cancer.fi

Online-chat:  
neuvontahoitaja.fi

8 9
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ÅRETS HÖJDPUNKTER   

År 2016 slog vi tillsammans många 
rekord till förmån för de insjuknade 
och deras närstående. Tack vare 
donatorerna kunde Cancerstiftelsen 
bevilja den största stipendiesumman 
hittills i sin historia till cancerforsk-
ningen: 5,5 miljoner euro. Tack för att 
du är med och gör vårt arbete möjligt.

Företagssamarbetet gav insamlingen allt som 
allt 1,3 miljoner euro. Största delen av intäkterna 
samlades genom försäljning av Rosa band och våra 
samarbetspartners Rosa band-produkter.

10 11

Rosa bandet samlade in en rekordstor 
summa, 1,8 miljoner euro, till förmån för 
bröstcancerforskning och rådgivning för 
cancerpatienter. 

Antalet testamenten som upprättats med 
hjälp av stiftelsen ökade. Donationer i 
testamenten utgjorde fortfarande den 
största andelen av det totala insamlings-
resultatet i fjol. 

I slutet av året hade vi över 2 500  
månadsdonatorer. I fjol anslöt sig över  
1 200 nya donatorer till kampen mot 
cancer genom både vår face-to-face 
verksamhet och Rosa Band-kvällen som 
visades på MTV3-kanalen i oktober.   

- tack vare  

Vi tackar även dig som svarade på vårt vädjandebrev 
genom att donera, gjorde en donation på nätet, var med 
och tävlade i Movember-insamlingen, köpte vår adress i 
butiken eller donerade pengar till vårt konto. 

Genom julinsamlingen fick vi ihop nästan  
300 000 euro som ekonomiskt stöd till familjer 
och cancerpatienter som behöver en liten lättnad 
mitt i kampen mot cancer. 

donatorerna



DU ÄR MED OM FRAMGÅNGEN
Cancerstiftelsen är den största privata finansiären inom cancerforskningen
i Finland. Då vi inledde vår verksamhet kunde man endast bota en av tre  
patienter som drabbats av cancer. Idag tillfrisknar två av tre. Vi strävar 
efter att i framtiden kunna bota varje cancersjukdom. 

Vår verksamhet bygger på donerade medel. Som donator är du med om  
att göra ett stort genombrott i behandlingen av cancer. 

Tillstånd för penninginsamling: Cancerstiftelsen, Polisstyrelsens tillstånd  
nr RA/2016/952, 30.12.2016, giltighetstid 1.1.2017 - 31.12.2018 i hela landet, 
utom på Åland.

KONTAKTA OSS:
Vi berättar gärna mera om vår verksamhet och hur de donerade 
medlen används. Vår donatortjänst hjälper dig per telefon  
(09) 1353 3286 och per e-mejl lahjoitukset@cancer.fi

SÅ HÄR KAN DU DELTA:
• Bli månadsdonator. Att donera regelbundet är det bästa  
 sättet att stödja långsiktigt arbete mot cancer.  
• Gör en engångsdonation behändigt på nätet eller genom  
 en kontoöverföring till kontot FI20 2344 1800 0032 29,  
 referens 3308 
• Ordna en insamling på nätet till minnet av din närstående  
 eller för att fira din egen bemärkelsedag 
• Tänk på Cancerstiftelsen i ditt testamente: du kan lämna  
 hela din egendom eller en del av den till cancerforskningen. 
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Cancerstiftelsen 

Unionsgatan 22,  

00130 Helsingfors

www.syopasaatio.fi 

www.roosanauha.fi


