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SAIMME  
PITÄÄ TOISEMME

- Sari Forss perheineen
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Hyvä ystävä, 

tänään haluan puhua Sinulle päättäväisyydestä. Tarina alkaa 1940-luvun 
Suomesta.

Sodat olivat takana ja aivan kaikesta oli puute. Joukko rohkeita ja päättä-
väisiä lääkäreitä luotti tuolloin tutkimuksen mahdollisuuksiin. He uskoivat, 
että syövän voi kukistaa ja se tehtäisiin tutkimukseen panostamalla. 

Tästä visiosta syntyi vuonna 1948 Syöpäsäätiö. 70 vuodessa on otettu hui-
mia edistysaskeleita. Alussa syöpä oli sairaus, johon suurin osa menehtyi. 
Nyt elämme maassa, jossa kaksi kolmesta sairastuneesta paranee. 

Visio syövän voittamisesta on inspiroinut uusia tutkijoita aina tähän päivään 
saakka ja siksi viereisellä sivulla hymyilevä perhe saa sanoa: ”Saimme  
pitää toisemme”. Näihin sanoihin tiivistyy se, miksi me olemme olemassa.

Sitoudumme yhä visioomme, vaikka välillä se ei ole helppoa. Julkisen tutki-
musrahoituksen vähennyttyä olemme pystyneet korottamaan syöpätutki-
joille jaettavien apurahojen määrää. Tämä on ollut mahdollista vain Sinun 
avullasi.

Nyt juhlavuotenamme näen Sinussa samaa päättäväisyyttä kuin nuorissa 
neljäkymmentäluvun lääkäreissä aikoinaan.  Ansiostasi olemme matkalla 
maailmaan, jossa kenenkään ei tarvitse menettää läheistään syövälle. 
Voiko sen tärkeämpää matkaa ollakaan?

2 3

Sakari Karjalainen
Syöpäsäätiön  pääsihteeri
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Roosa  
nauhojen myynti 

11 %

NÄIN LAHJOITUKSIA 
KERTYI VUONNA 2017

Lisäksi sijoitusomaisuuden tuottoja ja avustuksia yksityisiltä yhteisöiltä kertyi yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.

Varainhankinnan keräys- ja hallintokulut vuonna 2017 olivat 21 %.

Lahjoitukset
 yksityisiltä 

78 %

KIITOS  
LAHJOITTAJILLE!

Vuonna 2017 keräsimme lahjoituksina yhteensä  
huimat 10,2 miljoonaa euroa.

Lahjoitukset
yrityksiltä 

11 %
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Apurahoja jaetaan  
pitkäkestoisiin tutkimus-
projekteihin, mutta myönnämme 
myös väitöskirja- ja matka-
apurahoja. Tuemme taloudellisesti syöpäpotilaita ja 

perheitä, jotka ovat joutuneet sairauden 
takia vaikeaan taloudelliseen tilantee-
seen. 

Tuemme syöpäpotilaille 
ja heidän läheisilleen 
tarjottavia maksuttomia 
palveluja, joilla pyritään 
varmistamaan, ettei 
kukaan jäisi yksin sairau-
den kanssa. Tätä työtä 
tehdään niin valtakun-
nallisessa neuvonta-
palvelussamme kuin 
maanlaajuisesti myös 
alueellisissa syöpäyhdis-
tyksissä.

Tutkimus- 
apurahat 

68 %

NÄIN LAHJOITUKSET  
KÄYTETTIIN VUONNA 2017
Jaoimme viime vuonna yhteensä 9,4 miljoonaa  
euroa syöpätutkimukseen sekä  
syöpäpotilaiden ja heidän  
läheistensä tukemiseen. 

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

Muu  
tieteen tuki 

18 %

Neuvonta ja  
–tukipalvelut  

10 %

Taloudellinen  
tuki potilaille  

4 %
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TUKEA MONENLAISELLE  
 SYÖPÄTUTKIMUKSELLE
Lahjoittajamme tukevat monenlaista syöpätutkimusta, niin isojen tutkimusryhmien työtä 
kuin väitöskirjatutkimuksiakin. Syöpäsäätiön suurapurahoilla rahoitetaan pitkäjänteisiä, 
monivuotisia tutkimuksia.  

Akatemiatutkija Liisa Kauppi:  

TUTKIMUKSELLA APUA JA  
HYÖTYÄ POTILAILLE

Tutkimuksestamme hyötyvät toivon mukaan kaikki muna-
sarjasyöpäpotilaat, mutta erityisesti ne, joiden syöpään 
nykyinen hoito ei tehoa. Testaamme laboratorio-oloissa 
eri lääkeyhdistelmiä, myös sellaisia lääkkeitä, joita ei  
nykyisin käytetä syövän hoidossa vaan esimerkiksi  
aineenvaihduntaan liittyvien sairauksien hoidossa.
 Selvitämme myös uusien, lupaavien syöpälääk-
keiden vaikutusta syöpäsolujen toimintaan molekyyli- 
tason mittauksin.
 Parasta syöpätutkijan työssä on, että joka  
päivä saa pohtia  mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin  
vastaaminen tutkimuksen keinoin voi tuoda hyötyä  
ja apua potilaille. Koskaan ei tarvitse kysyä itseltään, 
miksi teen tätä.”
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SYÖPÄSÄÄTIÖ MYÖNSI SYKSYLLÄ 2017 MILJOONAN EURON RAHOI- 
TUKSEN SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLÄ TERVEYTEEN (TERVA)  
-TUTKIMUSOHJELMAAN. SYÖPÄSÄÄTIÖN TUKI KOHDISTUU AKATE-
MIATUTKIJA LIISA KAUPIN KOORDINOIMAAN MUNASARJASYÖPÄÄN 
LIITTYVÄÄN TUTKIMUKSEEN.
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Professori Robert Winqvist: 

TAVOITTEENA PERINNÖLLISEN  
ALTTIUDEN TUNNISTAMINEN

Tutkimustiimimme on jo pitkään työskennellyt perinnöllisen  
rintasyöpäalttiuden ja sen aiheuttajamekanismien ymmärtämisen 
parissa. Pyrimme tunnistamaan mahdollisimman kattavasti perin-
nölliset riskitekijät, jotka vaikuttavat rintasyöpään sairastumiseen.
 Nämä tekijät tunnistamalla voidaan perinnöllisyysneuvon-
nan yhteydessä entistä paremmin tunnistaa ne henkilöt, joilla on 
tavanomaista suurempi riski sairastua rintasyöpään. 
 Harjoittamamme perustutkimustyö vie paljon aikaa ja sen 
tekeminen vaatii onnistuakseen melko paljon tutkimusresursseja. 
Olemmekin erittäin kiitollisia merkittävästä ja pitkäjänteisestä 
tutkimusrahoituksesta, jonka olemme saaneet Syöpäsäätiöltä.”
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Ylilääkäri, professori Kimmo Porkka: 

UNELMANA UUDEN HOIDON LÖYTÄMINEN

ROBERT WINQVISTIN TUTKIMUSRYHMÄ SAI VUONNA 2017 SYÖPÄSÄÄTIÖN ROOSA NAUHA -SUURAPURAHAN.

SYÖPÄSÄÄTIÖ MYÖNSI VUONNA 2012 SUURAPURAHAN KIMMO  
PORKAN JA OLLI-PEKKA KALLIONIEMEN TUTKIMUSRYHMILLE.

Tutkimukseni keskittyy veritautien kohdennettuun ja yksilöllis-
tettyyn hoitoon. Pyrimme löytämään yhä yksilöllisempiä  
hoitoja. Kaikki potilaiden paraneminen lähtee tutkimus- 
työstä. Tutkimustyössä apurahoilla on keskeinen merkitys, 
koska muuten tutkimusta ei voi tehdä. Syöpäsäätiön suurapu-
raha onkin ollut ratkaisevassa asemassa, sillä tutkimuksessa  
tarvitaan isoja apurahoja, jotta ei koko ajan tarvitse olla  
hakemassa uutta rahoitusta.Unelmani on, että löytäisin  
jonkun uuden hoidon, joka otettaisiin käyttöön ja olisin  
mukana sen kehittämisessä.”
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APUA SAIRASTUNEILLE  
 JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
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. 

Minulle diagnosoitiin suolistysyöpä tammikuussa 2014, eikä syöpä 
ollut juurikaan oireillut sitä ennen. Kirurgin mukaan syöpä oli ollut 
kehossani noin viisi vuotta, ennen kuin se huomattiin. Elämäni pyöri 
sairauden ympärillä lähes vuoden. Vaikeimpia olivat hetket, kun en 
tiennyt, mitä tulisi tapahtumaan seuraavaksi. Kaikkein rankinta oli 
odottaa tietoa syövän vakavavuudesta ja siitä, oliko se levinnyt.  
Nyt olen parantunut syövästä ja voin hyvin. Käyn töissä ja olen yhtä 
aktiivinen kuin ennenkin. Ei ole mitään rajoja sille, mitä voin tehdä. ”
- Michael Lindholm

Kaikki alkoi syksyllä 2007. Muistan, kuinka itkin saman vuoden 
jouluna äidilleni, että tämä joulu on viimeiseni. Aprillipäivänä 
2008 minulle diagnosoitiin imukudossyöpä ja alkoi eloon-
jäämistaistelu. Nyt vuodet ovat kuluneet ja tauti on pysynyt 
poissa. Tunnen melkoista voittajafiilistä: olenhan taistellut  
läpi vakavan sairauden, viettänyt 30-vuotispäiväni ja  
nähnyt lasten aloittavan eskari- ja koulutiensä.  
Nämäkään asiat eivät olleet itsestään selviä  
sairastumisen aikoihin.”
- Kaisa Laitinen
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Minulla on rintasyöpä, joka on levinnyt  
keuhkoihin. En parane tästä koskaan, joten  
tämän kanssa nyt sitten eletään. Kun lääkäri 
soitti ja kertoi huonot uutiset, shokki oli armoton. 
Mietin vain, miten kerron tästä tyttärelleni?  
 
Rankinta sairastamisessa on ollut kohdata väsymys 
ja sekavuus, kun ei enää hallitse omaa elämäänsä. 
Välillä huolettomuus kuitenkin piipahtaa elämässä. 
Ne ovat hetkiä kun aurinko paistaa, tapaan ystä-
viä tai lempilehti kolahtaa postiluukusta.”

    - Mari Lahtela

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 
jää yksin syövän kanssa. Neu-
vontapalveluja ylläpidetään 
Syöpäsäätiön lahjoitusvaroin.

Puhelinneuvonta:  
0800 19414

Sähköpostineuvonta:  
neuvonta@cancer.fi

Online-chat:  
neuvontahoitaja.fi
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ROOSA NAUHALLA KAKSI MILJOONAA  

”Mikään uskalias temppu ei vedä  
vertoja sille rohkeudelle, mitä rinta- 
syövän kohtaaminen vaatii”.  
- Duudsonit
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EUROA SYÖPÄTUTKIMUKSELLE
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Syöpäsäätiön Roosa nauha –keräyksellä kerättiin vuonna 2017 ennä- 
tykselliset kaksi miljoonaa euroa naisten syöpien tutkimukselle sekä  
syöpäpotilaiden tueksi.  

Duudsonien suunnittelemia Roosa nauhoja myytiin yhteensä 370 000     
 kappaletta, mikä sekin on enemmän kuin koskaan aikaisemmin keräyksen      
 historiassa Suomessa. Suurin osa keräystuotosta, noin 1,5 miljoonaa         
  euroa tuli yritysyhteistyöstä: Roosa nauhojen myynnistä sekä 
    kumppaniemme Roosa nauha –tuotteiden myynnistä. 

Roosa nauha –keräyksen tuotoilla  
tuetaan naisten syöpien tutkimusta.  
Vuonna 2017 Roosa nauha -rahastosta 
jaettiin 2 036 000 euroa apurahoina  
tutkijoille. 
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LAHJA JÄLKIPOLVILLE
Syöpäsäätiön 70 vuoden matkalla tärkeässä roolissa ovat olleet testamentti- 
lahjoittajat, jotka ovat antaneet elämän lahjan jälkipolville. 

Testamenttilahjoitukset muodostavat edelleen merkittävimmän osuu- 
den vuotuisista lahjoituksistamme. Vuonna 2017 Syöpäsäätiö  
sai testamenttilahjoituksina seitsemän miljoonaa euroa. 

Mitä suurin kiitos syöpätutkimuksen ja syöpätyön edistys-
askelista kuuluu jo edesmenneille testamenttilahjoittajille, 
joiden lahjoitukset kantavat hedelmää sukupolvesta toiseen. 

Me Syöpäsäätiössä tiedämme historiastamme, että tavalliset 
suomalaiset ovat syöpätutkimuksen tukijalka.

 1948   1950-luku    1963    1970-luku      1987   1990-luku     2000-luku

Syöpäsäätiö 
perustetaan  
syöpätutki- 
muksen  
rahoittajaksi.

Aloitimme 
sädehoidon  
radium- 
kodeissa.

Tutkimme  
seulontojen  
hyötyjä.  
Kohdunkaulan 
syövän joukko- 
seulonnat  
aloitettiin.

Teimme  
tupakan-
vastaista 
kampan-
jointia, joka 
huipentui 
vuoden 1976 
tupakka- 
lakiin.

Rahoittamam-
me seulonta-
tutkimuksen 
seurauksena 
mammogra-
fiaseulonnat 
aloitettiin.

Uusien 
seulonta-
muotojen 
tutkiminen 
aloitettiin.

Ensimmäiset 
syövän  
täsmähoidot  
otettiin  
käyttöön.



MUKANA TUTKIMUSMATKALLA
Syöpäsäätiö on suurin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa.  
Toimimme lahjoitusvaroin. Toimintamme alussa 70 vuotta sitten vain  
kolmannes syöpään sairastuneista voitiin parantaa, nyt jo kaksi kolmesta 
paranee. Unelmamme on, että seuraavat sukupolvet elävät maassa, jossa 
yksikään ei enää menehdy syöpään. 

Syöpäsäätiön lahjoittajana olet mukana tutkimusmatkalla, joka pelastaa 
henkiä.

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 juhlapäiväsi kunniaksi tai  
 läheisesi muistoksi.
• 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
Syöpäsäätiö on VaLan (Vastuullinen Lahjoittaminen ry) jäsen. 
Syöpäsäätiön rahankeräysluvat: Manner-Suomi: RA/2016/952,   
voimassa 1.1.2017 - 31.12.2018, myöntänyt Poliisihallitus 30.12.2016.  
Ahvenanmaa: ÅLR 2017/8200, voimassa 1.1.- 31.12.2018, myöntänyt  
Ahvenanmaan maakuntahallitus.

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


