VI FICK HA
KVAR VARANDRA
- Sari Forss med familj
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Bästa vän,
Idag vill jag prata om beslutsamhet med Er. Historien börjar i 1940-talets
Finland.
Vi hade varit med om krigen och det rådde brist på precis allt. Då fanns det
en grupp modiga och beslutsamma läkare som litade på de möjligheter som
forskningen erbjuder. De trodde att man kan besegra cancern och att detta
kan göras genom att satsa på forskning.
Ur denna vision föddes Cancerstiftelsen år 1948. På 70 år har vi uppnått
enorma framsteg. I början var cancern en sjukdom som de flesta inte
överlevde. Idag lever vi i ett land där två av tre som insjuknat tillfrisknar.
Visionen om att besegra kampen mot cancer har inspirerat nya forskargenerationer ända fram till vår tid. På sidan här invid finns en leende familj
som därför får säga: ”Vi fick ha kvar varandra”. Dessa ord sammanfattar
skälet till att vår organisation finns till.
Vi förbinder oss fortfarande att följa vår vision, även om det ibland inte är
så enkelt. Nu när de offentliga forskningsanslagen har minskat, har vi lyckats
höja de stipendiebelopp som utbetalas till cancerforskare. Detta har varit
möjligt endast med Er hjälp.
Nu under vårt jubileumsår ser jag att Ni är lika beslutsam som de unga
läkarna var på fyrtiotalet. Tack vare Er är vi på väg mot en värld där ingen
behöver förlora någon av sina närmaste till cancern. Kan det finnas någon
viktigare resa?

Sakari Karjalainen
Cancerstiftelsens generalsekreterare
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER DONATIONERNA
FÖR ÅR 2017
År 2017 samlade vi in den otroliga summan
på 10,2 miljoner euro i donationer.

TACK TILL ALLA
ER SOM
DONERAT MEDEL!

Donationer av
privatpersoner

78 %

Donationer
av företag

11 %

Intäkter
från försäljning
av Rosa Bandet

11 %

Dessutom uppgick avkastningen från investeringstillgångar och bidragen från privata sammanslutningar
till totalt 2,4 miljoner euro. Inom medelanskaffningen uppgick den procentuella andelen av insamlingsoch förvaltningskostnaderna till 21 % år 2017.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER HUR
DONATIONERNA ANVÄNDES ÅR 2017
Ifjol delade vi ut totalt 9,4 miljoner euro
i bidrag till cancerforskningen och för
att stöda cancerpatienterna och
deras anhöriga.

Annat stöd
till forskning

18 %

Vi finansierar exempelvis Finlands
Cancerregister, som genom sin
forskning och statistik skapar en
grund för annan cancerforskning
och cancerbehandlingar i Finland.

Rådgivningsoch stödtjänster

10 %

Forskningsstipendier

68 %

Stipendier utdelas till
långvariga forskningsprojekt.
Vi beviljar emellertid också
resestipendier samt stipendier
till doktorsavhandlingar.

Finansiellt stöd
till patienter

4%

Vi stöder sådana tjänster
som erbjuds kostnadsfritt
till cancerpatienter och
deras anhöriga. Genom
dessa tjänster försöker vi
säkerställa att ingen blir
lämnad åt sitt öde med
sin sjukdom. Detta arbete
utförs inte bara vid vår
riksomfattande rådgivningstjänst, utan också
runt omkring i vårt land
i de regionala cancerföreningarna.
Vi ger ekonomiskt stöd till cancerpatienter och familjer som på grund av
sjukdomen har råkat ut för ekonomiska
svårigheter.
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STÖD TILL MÅNGA TYPER
AV CANCERFORSKNING

Bild: Teemu Kuusimurto

Våra donatorer stöder många typer av cancerforskning, inte bara arbetet i stora forskningsgrupper, utan även forskning för doktorsavhandlingar. Med Cancerstiftelsens stora stipendier
finansieras långsiktig och flerårig forskning.

Liisa Kauppi, forskare vid Finlands Akademi:

FORSKNINGEN ÄR TILL HJÄLP OCH
NYTTA FÖR PATIENTERNA
Vår forskning gagnar förhoppningsvis alla patienter med
äggstockscancer, men i synnerhet sådana patienter som inte
får någon hjälp av de behandlingar som erbjuds för närvarande. Vi testar olika läkemedelskombinationer under laboratorieförhållanden. Detta inbegriper även sådana läkemedel
som idag inte används för behandling av cancer, utan istället
exempelvis vid behandling av sjukdomar med koppling till
ämnesomsättningen.
Vi utreder också hur nya och lovande cancermediciner
påverkar cancercellernas aktivitet genom mätningar på
molekylnivå.
Det bästa med arbetet som cancerforskare är att
man varje dag får fundera på intressanta frågor. Om vi kan
svara på dessa frågor genom forskningen, är det till fördel
för patienterna när de får hjälp. Jag behöver aldrig fråga mig
själv: ”Varför gör jag egentligen det här jobbet? ”
PÅ HÖSTEN 2017 BEVILJADE CANCERSTIFTELSEN FINANSIERING PÅ
EN MILJON EURO TILL FORSKNINGSPROGRAMMET TERVA (”FORSKNING FÖR
HÄLSAN”) INOM FINLANDS AKADEMI. CANCERSTIFTELSENS STÖD RIKTAR
SIG TILL FORSKNING KRING ÄGGSTOCKSCANCER. DETTA ARBETE KOORDINERAS AV LIISA KAUPPI, SOM ÄR FORSKARE VID FINLANDS AKADEMI.
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Överläkare, professor Kimmo Porkka:

MIN DRÖM ÄR ATT HITTA EN NY
BEHANDLINGSFORM

Bild: Terri Vuorinen

Min forskning fokuserar på preciserad och individuell behandling
av blodsjukdomar. Vi försöker hitta allt mer individuella behandlingsformer. Forskningsarbetet ligger till grund för att patienter
överhuvudtaget kan botas. I forskningsarbetet spelar stipendierna en central roll, eftersom forskningen i annat fall inte kan utföras. Cancerstiftelsens stora stipendium har spelat en avgörande
roll, eftersom det behövs stora penningbidrag inom forskningen,
så att man inte hela tiden behöver ansöka om ny finansiering.
Min dröm är att upptäcka någon ny behandlingsform som skulle
kunna tas i bruk, och att jag får vara med och utveckla denna
behandling.”

Bild: Seija Leskelä/Kulmakuvaamo

CANCERSTIFTELSEN BEVILJADE ÅR 2012 ETT STORT STIPENDIUM TILL KIMMO
PORKKAS OCH OLLI-PEKKA KALLIONIEMIS FORSKNINGSGRUPPER.

Professor Robert Winqvist:

MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT IDENTIFIERA
GENETISK PREDISPOSITION
Vårt forskningsteam har redan länge arbetat med genetisk predisposition
för bröstcancer. Vi har som målsättning att förstå vilka mekanismer som
förorsakar denna cancer. Vi försöker identifiera de genetiska riskfaktorerna på ett möjligast heltäckande sätt, eftersom dessa faktorer bidrar till
att man kan insjukna i bröstcancer.
Efter att dessa faktorer identifierats kan man i samband med den
genetiska rådgivningen ännu enklare fastställa vilka personer som har en
större risk än normalt för att insjukna i bröstcancer.
Forskningsarbetet som vi bedriver tar mycket tid och det krävs
relativt stora forskningsresurser för att arbetet ska bli framgångsrikt.
Vi är därför mycket tacksamma över den avgörande och långsiktiga
forskningsfinansiering som vi har fått från Cancerstiftelsen.”
ÅR 2017 FICK ROBERT WINQVISTS FORSKNINGSGRUPP CANCERSTIFTELSENS STORA ROSA BANDET -STIPENDIUM.
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HJÄLP TILL DE INSJUKNADE
OCH DERAS ANHÖRIGA
Nuförtiden insjuknar var tredje finländare i cancer i något skede av sitt liv. Även om allt
fler överlever sjukdomen, finns det fortfarande människor som även de bästa behandlingarna inte kan rädda. Vår målsättning är att man i framtiden ska kunna behandla
samtliga cancerformer.

Allt började under hösten 2007. Jag minns hur jag grät inför min
mamma på julen samma år och sörjde över att detta var min sista
jul. Den första april 2008 fick jag diagnosen cancer i lymfvävnaden (lymfom) och så började min kamp om överlevnad. Nu har
åren gått och sjukdomen har hållit sig borta. Jag känner mig
verkligen som en segrare. Jag har ju kämpat mig genom en
svår sjukdom, firat min 30-årsdag och sett mina barn börja
på förskolan och gå till skolan. Allt detta var inte heller
självklart vid den tidpunkt då jag insjuknade.”
- Kaisa Laitinen

Bild: Arto Arvilahti

Jag fick diagnosen tarmcancer i januari 2014, men hade knappt
haft några symptom på sjukdomen innan dess. Enligt kirurgen hade
cancern funnits i min kropp i ungefär fem års tid innan den upptäcktes. Mitt liv kretsade kring sjukdomen i nästan ett år. De allra svåraste stunderna var då jag inte visste vad som skulle ske härnäst.
Det jobbigaste av allt är att vänta på information om hur allvarlig
cancern är och om den eventuellt har spridit sig. Nu är min cancer
botad och jag mår bra. Jag åker till jobbet och är lika aktiv som förr.
Det finns inga gränser för vad jag kan göra. ”
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- Michael Lindholm

Bild: Terri Vuorinen

VI LÅTER INGEN
KÄMPA MOT
CANCERN ENSAM

Jag har bröstcancer som har spritt sig till lungorna. Jag kommer aldrig att tillfriskna, så jag
får helt enkelt leva med det här nu. Då läkaren
ringde och berättade de dåliga nyheterna för
mig, var jag oerhört chockerad. Jag funderade
bara på hur i all världen jag ska berätta om detta
för min dotter?
Det jobbigaste med att vara sjuk är att stå
ut med tröttheten och kaoset, när man inte längre
har kontroll över sitt eget liv. Under vissa stunder
i livet känner jag mig trots allt lika sorglös som
förr. Det är när solen skiner, när jag träffar mina
vänner, eller när min favorittidning dimper ner
genom brevinkastet.”
		

- Mari Lahtela

Kvinnor som insjuknat i cancer
och deras anhöriga behöver
stöd och rådgivning i de olika
sjukdomsfaserna. Cancerorganisationernas rådgivnings- och stödtjänster
säkerställer därför att ingen
behöver kämpa mot cancern
ensam. Rådgivningstjänsterna
tillhandahålls med stöd
av donerade medel via
Cancerstiftelsen.
Telefonrådgivning:
0800 19414
Rådgivning per e-post:
neuvonta@cancer.fi
Online-chat:
neuvontahoitaja.fi
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GENOM ROSA BANDET INSAMLADES
TVÅ MILJONER EURO TILL CANCERFORSKNINGEN
Genom Cancerstiftelsens insamling Rosa Bandet lyckades vi under 2017 få ihop
den rekordartade summan två miljoner euro till förmån för forskning av olika
cancerformer hos kvinnor samt till stöd för cancerpatienter.

Med intäkterna från Rosa Bandet
-insamlingen stöder vi forskning av olika
cancerformer som förekommer hos kvinnor.
Ur Rosa Bandet-fonden utdelades år 2017
ett belopp på 2 036 000 euro i stipendier
till forskare.

”Inget av våra våghalsiga trick går
upp mot den tapperhet som kampen
mot bröstcancer kräver”.
- Duudsonit
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Bild av Duudsonit: Ville Juurikkala

Det såldes sammanlagt 370 000 Rosa Band som designats av Duudsonit, vilket 		
också är mer än någonsin tidigare genom insamlingens historia i Finland. Största 			
delen av intäkterna från denna insamling, dvs. cirka 1,5 miljoner euro, kom från 			
		 samarbetet med olika företag, alltså dels från försäljningen av Rosa Bandet, 			
			 dels från de Rosa Bandet -produkter som salufördes av våra samarbets				partners.

EN GÅVA TILL KOMMANDE GENERATIONER
Under Cancerstiftelsens 70-åriga historia har donationer genom testamente spelat
en viktig roll och givit livets gåva till kommande generationer.
Allra största delen av de medel vi mottar varje år kommer fortfarande från
donationer genom testamente. År 2017 fick Cancerstiftelsen sju miljoner
euro i form av donationer genom testamente.

Vi vill rikta ett enormt stort tack till alla redan avlidna donatorer
som testamenterat medel till oss och därigenom möjliggjort
framstegen inom cancerforskningen och cancerarbetet. Deras
donationer bär frukt generation efter generation.
Baserat på vår historia vet vi vid Cancerstiftelsen att det
är vanliga finländare som är den verkliga hörnstenen i
cancerforskningen.

Cancerstiftelsen grundas
i syfte att
Vi började
finansiera
cancerforsk- ge strålbehandling i
ning.
radiumhem.

1948

Vi undersökte fördelarna
med screening.
Vid denna tid
inleddes masscreening för att
upptäcka cancer
i livmoderhalsen.

1950-talet

1963

Vi drev
kampanjer
mot rökning, vilket
kulminerade
i tobakslagen
år 1976.

1970-talet

Som en följd av
de screeningundersökningar
som vi
finansierat
började
mammografiscreening
genomföras.

Man började
undersöka
nya
former av
screening.

De första
preciserade
cancerbehandlingarna
genomfördes.

1987

1990-talet

2000-talet
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KOM MED PÅ FORSKNINGSRESAN
Cancerstiftelsen är den största privata finansiären av cancerforskning i
Finland. Vår stiftelse fungerar med donerade medel. Då vår verksamhet
inleddes för 70 år sedan kunde endast en tredjedel av dem som insjuknat
i cancer botas, men nu tillfrisknar redan två av tre patienter. Vår dröm är att
kommande generationer ska få bo i ett land där ingen längre avlider i cancer.
Som Cancerstiftelsens donator är Ni med på en forskningsresa som räddar liv.

•
•

•
•

Bli månadsdonator. Regelbundna donationer är det bästa sättet
att stöda det långsiktiga arbetet för att motverka cancer.
Gör en engångsdonation. Detta kan Ni enkelt göra på internet eller
genom att donera in medel på kontot FI20 2344 1800 0032 29,
referensnummer 3308.
Starta en insamling på internet. Detta kan Ni göra till minne
av en anhörig eller för att fira Er bemärkelsedag.
Kom ihåg Cancerstiftelsen i testamentet. Där kan antingen
alla Era tillgångar eller bara en del av dem testamenteras
till cancerforskning.

TA KONTAKT:
Vi berättar gärna mer om vår verksamhet och om hur
de donerade medlen används. Vår givarservice står till
Er tjänst på telefonnumret 09 1353 3286 och per
e-post på adressen donationer@cancer.fi
Cancerstiftelsen är medlem i Ando (Ansvarsfullt Donerande rf.).
Cancerstiftelsens penninginsamlingstillstånd: Det finländska fastlandet:
RA/2016/952, giltigt den 1.1.2017 –31.12.2018, beviljat av Polisstyrelsen
den 30.12.2016. Åland: ÅLR 2017/8200, giltigt den 1.1–31.12.2018, beviljat
av Ålands landskapsregering.

Unionsgatan 22
00130 Helsingfors
lsen.fi
www.cancerstifte
.syopasaatio.fi/sv
www.roosanauha
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