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Mitä jos Sinua ei olisi?
Saanko esitellä Sinulle tämän esitteen kannessa hymyilevän
Anun, joka sai syöpäänsä uutta hoitoa ensimmäisten joukossa
maailmassa. Se toimi.
Anun hymyssä minä näen Sinut. Jos Sinua ei olisi, monta
onnellista hymyä jäisi näkemättä.
Sinun avullasi tutkijat kehittävät tälläkin hetkellä uusia hoitoja,
joilla pelastetaan henkiä. Jos Sinua ei olisi, tätä työtä ei tehtäisi.
Avullasi tuemme kotimaista syöpätutkimusta tällä hetkellä
vahvemmin kuin koskaan aiemmin.
Me Syöpäsäätiössä haluamme, että jokainen sairastunut voi
saada syövästä riippumatta parasta mahdollista hoitoa.
Tutkimuksen ansiosta aiomme elää tulevaisuudessa maassa, jossa
kukaan ei enää menehdy syöpään. Koska Sinä olet tukijamme,
tavoitteesta voi tulla totta.
Tämä esite on pieni kiitos arvokkaasta tuestasi. Tutustu siihen,
miten olemme käyttäneet tukesi ja miten paljon avullasi on saatu
aikaan. Kiitos.
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Jarmo Wahlfors
Tutkimusjohtaja, Syöpäsäätiö sr

Suomalainen
syöpätutkimus on
puolustamisen
arvoinen asia.
Syöpätutkija Juha Klefström

Tuki syöpätutkimukselle kasvaa
– kiitos kuuluu lahjoitta jille
Syöpäsäätiö toimii lahjoitusvaroin, joilla tuetaan kotimaista syöpätutkimusta
monipuolisesti. Saamiemme lahjoitusten ansiosta olemme pystyneet neljässä
vuodessa kaksinkertaistamaan tutkijoille myönnettyjen apurahojen summan
noin 3,5 miljoonasta eurosta (2014) yli seitsemään miljoonaan euroon (2018).
Olemme kasvattaneet suurimpien monivuotisten apurahojen summia, jotta
lupaavat tutkimushankkeet saavat jatkua. Pitkäkestoisia apurahoja on
myönnetty mm. eturauhassyövän, rintasyövän, suolistosyöpien ja verisyöpien
tutkimukseen. 2018 erityiset suurapurahat kohdennettiin lasten syöpien
tutkimukseen ja kliiniseen potilastutkimukseen.
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Lahjoittajien tuella ylläpidetään myös valtakunnallista ja maksutonta neuvontapalvelua.
Neuvontahoitajiin voivat ottaa yhteyttä sekä syöpään sairastuneet että heidän
läheisensä silloin, kun hätä on kaikkein suurin. Puhelinnumero: 0800 19414,
sähköposti: neuvonta@cancer.fi, Online chat: neuvontahoitaja.fi.

Näin käytimme lahjoitukset vuonna 2018

7,2 miljoonaa
apurahoina
syöpätutkijoille*

158
tutkijalle tai
tutkimusryhmälle
apurahoja

1,4 miljoonaa
muuhun tieteelliseen
tukeen syövän
voittamiseksi

*Summa sisältää myös viisi Suomen Syöpäy hdistyksen
rahastoista maksettua apurahaa.

Avustukset
vähävaraisille
potilaille ja syöpälasten
perheille

0,5 miljoonaa

Syöpäpotilaiden neuvontaan
ja tukeen sekä syövän
ehkäisytyöhön ympäri
Suomen

2 miljoonaa

Tuloksia tutkimusmatkalta
Vuonna 2018 Turun yliopiston tutkijaryhmä teki merkittävän läpimurron ja
onnistui tehostamaan useiden täsmälääkkeiden vaikutusta pahanlaatuisissa
keuhkosyöpäsoluissa. Hanke on saanut Syöpäsäätiöltä rahoitusta, eli kiitos
läpimurrosta kuuluu osaltaan lahjoittajillemme.
”Käytössämme olevat uudet lääkeaineet ovat vasta hiljattain kehitettyjä ja
olemme kehityksen kärjessä näiden molekyylien vaikutusten tutkimisessa
maailmanlaajuisesti. Uskomme, että tutkimuksen tuloksista on hyötyä
koko syöpätutkimuskentälle”, professori Jukka Westermarck tiivistää.
Jukka Westermarckin tutkimusryhmä sai Syöpäsäätiöltä monivuotisen
apurahan myös vuonna 2018, jotta lupaava tutkimus saa jatkua.

”Hartain toiveeni on, että syöpä ei
enää uusiutuisi”
Olen juuri selvinnyt neljännen syöpäni hoidoista, mutta rankat hoidot väsyttävät yhä.
Olen kiitollinen, koska pääsin tutkimuspotilaaksi testaamaan uutta hoitoa ensimmäisten joukossa maailmassa. Se saattoi pelastaa
minut. Täällä Suomessa tehdään uskomatonta työtä! Tietenkin syövän uusiutuminen
pelottaa ja hartain toiveeni on, että syöpää ei
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tulisi enää. Juhlistimme syövän voittamista
ostamalla voisilmäpullat syöpäklinikan kanttiinista ja kahvittelemalla yhdessä. Enempään
ei riittänyt voimia. Kunpa uusia hoitoja pystyttäisiin kehittämään enemmän ja kaikki
saisivat saman mahdollisuuden kuin minä.
Anu Forsman

Iloitsen aina, kun potilaani pelastuu uusien hoitojen ansiosta.
Syöpähoitomme Suomessa

Monivuotisen
apurahan
vuonna 2018
saanut tutkija.

ovat maailman huippuluokkaa,
mutta hoitojen kehittäminen
on vaakalaudalla. Rahoitusta
sairaaloissa tehtävään tutkiSyöpätutkimus on kallista,
mutta kun saamme tuloksia,
valtavan moni hyötyy niistä.
Professori Sirpa Leppä,
Anu Forsmanin lääkäri
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mukseen on liian vähän.

Syöpäsäätiön 70-vuotisjuhlavuoden kohokohtia
SUOMEN TÄRKEIN APURAHA -KERÄYS
Syöpäsäätiö perustettiin vuonna 1948 siksi, että tarve syöpätutkimuksen ja
-hoitojen rahoittajalle oli suuri. 70 vuoden jälkeen meitä tarvitaan enemmän
kuin koskaan. Vielä on syöpiä, joille emme mahda juuri mitään. Siksi on tärkeää,
että tutkijat saavat tulevaisuudessakin keskittyä tutkimukseen.
70-vuotisjuhlavuotenamme halusimme kiinnittää huomion syöpätutkimuksen rahoituksen heikentymiseen. Suomen tärkein apuraha -keräyksen
suojelijoina olivat Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio.
Syöpäsäätiön juhlavuoden keräystuotot olivat ennätykselliset 11 305 250
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euroa. Hallinto- ja keräyskulumme olivat 21,5 %.

RAKASTETTU ROOSA NAUHA –
KERÄYS RIKKOI ENNÄTYKSIÄ

TESTAMENTTILAHJOITUKSILLA
YHÄ VAHVA ASEMA

Vuoden 2018 keräyksen aikana

Aikoinaan testamenttilahjoituksen

myytiin 455 000 Roosa nauhaa

avulla perustettu Syöpäsäätiö saa

syöpätutkimuksen hyväksi. Keräys

edelleen merkittävän osan varoistaan

tuotti 2,3 miljoonaa euroa naisten

testamenteista. Suuri kiitos

syöpien tutkimukseen. Kiitos

kotimaisen syöpätutkimuksen

myös yrityskumppaneille vahvasta

menestyksestä kuuluu siis myös

tuesta!

lukuisille edesmenneille lahjoittajille.

Vaikka olen rauhan
mies, haluan olla
mukana taistelussa
syöpää vastaan.
Ole sinäkin.
Kimmo Vehviläinen,
kuukausilahjoittaja

Kiitos

Yhteisellä tutkimusmatkalla
1948 perustettu Syöpäsäätiö on maamme suurin yksityinen syöpätutkimuksen
rahoittaja. Kun Syöpäsäätiö perustettiin, vain yksi kolmesta sairastuneesta parantui
syövästä. Kiitos syöpätutkimuksen, nykyään kaksi kolmesta paranee. Tavoitteemme
on elää tulevaisuudessa maassa, jossa kukaan ei menehdy syöpään. Lahjoittajana
Sinä olet mukana tutkimusmatkalla, joka pelastaa henkiä.

VALITSE OMA TAPASI AUTTAA:

Ryhdy kuukausi

Tee kertalahjoitus

Valitse

lahjoittajaksi.

helposti verkossa

yritysyhteistyö

testamentissasi.

Säännöllinen lahjoittaminen

tai lahjoittamalla tilille

ja osoita

Voit ohjata ohjata

on paras tapa tukea

FI20 2344 1800 0032 29,

vastuullisuutta.

syöpätutkimukselle

syövän vastaista,

viite 3308.

pitkäjänteistä työtä.

OTA YHTEYTTÄ
www.syopasaatio.fi

Huomioi Syöpäsäätiö

koko omaisuutesi
tai osuuden siitä.

Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme ja lahjoitusvarojen
käytöstä. Lahjoittajapalvelumme auttaa sinua puhelimitse
09 1353 3298 ja sähköpostitse

lahjoitukset@cancer.fi

Rahankeräysluvat:
Syöpäsäätiön keräysluvat: RA/2018/882, Poliisihallitus 4.10.2018, voimassa 2019-2020, koko Suomi pl. Ahvenanmaa.
Ahvenanmaa: ÅLR 2018/8993, Ahvenanmaan maakuntahallitus 14.11.2018, voimassa 2019.
Syöpäsäätiö on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa ry) jäsen.
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