
Syöpä koskettaa jokaista 
Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään  
jossain vaiheessa elämäänsä. Kenenkään ei pidä 
jäädä sairautensa kanssa yksin.

Haluatko antaa aikaasi?
Vapaaehtoiset ovat Essylle tärkeitä – voit toimia  
esimerkiksi tukihenkilönä tai paikallisosastossa.  
Ota meihin yhteyttä ja mietitään yhdessä, millai-
nen vapaaehtoistehtävä sinulle sopisi.

Lisätietoja: soita 044 730 3300 tai 
katso www.essy.fi/osallistu-tai-lahjoita

Haluatko lahjoittaa?
Jokainen lahjoitus on tärkeä.

Voit tukea työtämme syöpää sairastavien ja  
heidän läheistensä parissa esimerkiksi

• kertalahjoituksella tilillemme 
 (Nordea FI16 1555 3000 1254 77)
 Viestikenttään merkintä: ”lahjoitus”
• merkkipäivä- tai muistokeräyksellä
• testamenttilahjoituksella
• yrityslahjoituksella

Lisätietoja: soita 044 730 3300 tai 
katso www.essy.fi/osallistu-tai-lahjoita

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen rahankeräyslupa: 
Nro RA/2019/242

Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus. Myöntämisajankohta 14.3.2019, 
keräyksen toimeenpanoaika 1.5.2019–31.12.2021. Lupa on voimassa Uuden-
maan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella. Kerätyt varat 
käytetään Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontapalvelun kehittämiseen 
ja laajentamiseen. Saadut lahjoitusvarat käytetään pääsääntöisesti keräyksen 
toimeenpanoaikana. Yhdistys tarjoaa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen 
maksutonta henkilökohtaista neuvontaa, ohjausta ja tukea kaikissa sairauden 
vaiheissa aina oireiden selvittämisestä ja diagnoosin odottelusta sairaudesta 
kuntoutumiseen.

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY (ESSY) 

•  Olemme alueellinen, itsenäinen syöpä- 
yhdistys, Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen  
ja osa Syöpä järjestöjä

•  Perustettu 1965

•  Visiomme: Hyvä elämä ilman syöpää ja 
syövästä huolimatta

•  Olemme olemassa, jotta jokainen saa  
tarvitessaan tietoa ja tukea kohdatessaan 
syövän. Lisäksi toimimme monin tavoin  
terveyden edistämiseksi Etelä-Suomen  
alueella.

 

www.essy.fi

 Facebook: Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
 – Södra Finlands Cancerförening rf
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LIITTYISITKÖ ESSYN JÄSENEKSI?

Kuka tahansa täysi-ikäinen voi olla  
yhdistyksemme jäsen. 
•  Jäsenmaksu 25 € / vuosi (v. 2021) 
•  Lisätietoa jäsenyydestä ja jäseneduista:
 www.essy.fi/jasenyys tai 044 730 3300 
•  Liity jäseneksi sinulle sopivalla tavalla: 
 1)  täyttämällä lomake verkossa: 
  www.essy.fi/jasenyys
 2) postittamalla oheinen lomake kuoressa 
  ja kuoreen osoitteeksi
   Etelä-Suomen Syöpäyhdistys r.y. 
   TUNNUS 5000960
   00003 VASTAUSLÄHETYS
  Tätä osoitetta käyttämällä sinun ei tarvitse 
  maksaa postimaksua.
 3) soittamalla meille numeroon 044 730 3300

 Jäsenyytesi on arvokas asia 
 yhdistyksellemme ja Sinulle!

Haluan liittyä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen  

jäseneksi • Jag vill bli medlem

  ___/___202____

Sukunimi ja etunimet • Efternamn och förnamn

Syntymävuosi • Födelseår

Katuosoite • Gatuadress

Postinumero ja -toimipaikka • Postnummer och postkontor

Sähköposti • E-post

Puh. • Tel.

Haluan lehden • Jag vill ha tidningen    
En halua lehteä • Jag vill inte ha tidningen
Jag är svenskspråkig och vill ha bilagan på svenska
Haluan jäsenmaksulaskun sähköpostiini  
Jag vill ha medlemsavgift räkningen till min e-post                                                                                                            
Haluan yhdistyksen tiedotteita sähköpostiini
Jag vill ha föreningens informationsblad till min e-post

Palveluja 
syöpään sairastuneille 
ja heidän läheisilleen

v1/2021

http://www.essy.fi/jasenyys


ETELÄ-SUOMEN 
SYÖPÄYHDISTYS RY (ESSY)

PALVELUNEUVONTA 

toimistosihteeri Pirjo Kuokkanen 
044 730 3300 (ma–to klo 9–15, pe klo 9–12)
etela-suomi@essy.fi / www.essy.fi

TOIMIPISTEET

Helsinki 
Neuvontahoitaja Kirsi Roos p. 044 730 3303
Itämerenkatu 5 A, 6. kerros, 00180 Helsinki
Neuvontahoitaja Satu Forsström p. 050 408 8420
HUS Syöpätautien klinikan toimipiste 

Lahti
Neuvontahoitaja Iita Eskelinen p. 044 730 3308
Ajanvaraus ja rintaproteesivälitys:
toimistosihteeri Leea Inkinen  
p. 044 730 3302 (ma–to klo 9–15)
Hämeenkatu 7 A 6, 15110 Lahti 

Hämeenlinna
Neuvontahoitaja Marja Sarvi p. 044 730 3305
Palokunnankatu 10 D 26, 13100 Hämeenlinna

Riihimäki
Neuvontahoitaja Marja Sarvi p. 044 730 3305
Temppelikatu 7 A 1, 11100 Riihimäki

Toiminnanjohtaja Inge-Brit Barkholt p. 044 730 3301
Varainhankinnan ja viestinnän koordinaattori
Tuuli Charalambous p. 044 730 3306

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@essy.fi

PAIKALLISOSASTOT JA -KERHOT
• Espoo • Helsinki • Hyvinkää • Hämeenlinna
• Keski-Uusimaa • Kirkkonummi • Lovisanejdens 
svenska cancerklubb • Lahti • Mäntsälä  
• Orimattila • Porvoo • Riihimäki
 
Lisätietoa: www.essy.fi/paikallisosastot 
tai soita meille: 044 730 330

Olemme tukenasi 
 

HOITOJEN PÄÄTTYESSÄ, SEURANTA-
VAIHEESSA JA SEURANNAN JÄLKEEN
•  Neuvontahoitajalta saat tukea ja tietoa  

kuntoutumistasi ja mahdollisia elämäntapa-
muutoksiasi edistävistä palveluista, liikunta-
ryhmistä ja mm. Essyn, Syöpä järjestöjen ja 
Kelan kursseista.

•  Sinulla on mahdollisuus keskustella elämän-
tilanteestasi vertaistukihenkilön kanssa ja 
osallistua ohjattuun ryhmään.

•  Voit olla mukana Essyn paikallisosastojen  
ja -kerhojen toiminnassa.

•  Sinulla ja / tai läheiselläsi on mahdollisuus 
kouluttautua vertaistukihenkilöksi,  
kun sairastumisestasi on kulunut  
kaksi vuotta. 

ESSYN KAUTTA SAATAVILLA MYÖS:

•  Rintaproteesien välityspalvelu  
Lahden toimipisteessä:  
rintaproteesia varten tarvitset  
palvelusetelin / maksusitoumuksen, jossa 
yhdistys on merkitty palveluntuottajaksi.

• Uima-asujen käyttömerkit (Essyn jäsenille) 
 rintasyöpä- ja avannepotilaille.  

Merkki oikeuttaa pitämään uimapukua yllä 
sauna- ja pesutiloissa. 

• Vessapassit (Essyn jäsenille), joiden  
tarkoituksena on parantaa tiettyihin syöpiin 
sairastuneiden elämänlaatua helpottamalla 
wc:hen pääsyä yleisissä tiloissa.

NEUVONTAHOITAJIEMME LISÄKSI 
SAAT TUKEA JA NEUVOJA VALTA- 
KUNNALLISISTA NEUVONTA- 
PUHELIMISTA:

•  Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen  
neuvontapalvelu

 0800 19414, ma ja to klo 10–18; ti,  
ke ja pe klo 10–15 (maksuton)

•  Syöpäjärjestöjen etuusneuvontapuhelin
 0800 411 303, ke klo 15–17 (maksuton)
 Lisätietoja:  

www.kaikkisyovasta.fi/neuvonta-
 palvelut/etuusneuvonta

•  Syöpäkipulinja, syöpäkipujen hoitoa  
tukeva puhelinpalvelu

 050 369 6707, arkisin klo 9–12 (maksuton)

KUN HUOLI HERÄÄ
•  Tarjoamme sinulle ja läheisellesi tietoa,  

tukea ja käytännön neuvoja.
•  Soita tai lähetä sähköpostia neuvonta - 

hoitajalle ja varaa aika tapaamiseen  
Essyn toimipisteeseen tai etänä. Neuvonta-
hoitajamme ovat koulutettuja sairaan- tai 
terveydenhoitajia.

•  Neuvontapalvelu on sinulle maksutonta,  
ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

•  Koulutetut vertaistukihenkilömme ovat  
myös tukenasi. He ovat joko itse syövän  
sairastaneita tai sairastaneiden läheisiä.

TUTKIMUSTEN JA HOITOJEN AIKANA
•  Neuvontahoitajan kanssa voit keskustella  

kaikesta sairauteen ja jaksamiseen liittyvästä 
sekä yhdistyksen tarjoamista palveluista.

•  Voit keskustella neuvontahoitajan kanssa  
myös ajatuksistasi ja huolistasi liittyen lapsiisi.

•  Sinulla on myös mahdollisuus puhua  
koulutetun vertaistukihenkilön kanssa. 

•  Neuvontahoitajat järjestävät teematapaamisia 
ja vertaisryhmiä (etänä ja kasvokkain).

•  Voit osallistua ohjattuihin liikuntaryhmiin. 
Liikunta kohentaa elämänlaatua ja vähentää 
uupumusta hoitojen aikana. 

•  Olet tervetullut mukaan myös Essyn paikallis-
osastojen ja -kerhojen toimintaan.

JOS SYÖPÄ EI PARANE
•  Neuvontahoitajamme tukevat sinua ja  

läheisiäsi elämään mahdollisimman  
hyvää elämää.  

•  Saat tietoa mm. Syöpäjärjestöjen kursseista, 
jotka tukevat sinua ja läheisiäsi elämään  
hyvää elämää sairaudesta huolimatta.

•  Voit tulla mukaan pitkäaikaista syöpää  
sairastavien tai heidän läheistensä ryhmiin 
vahvistamaan voimavarojasi. 

•  Voit osallistua liikuntaryhmiimme. 
•  Olet tervetullut mukaan Essyn paikallis- 

osastojen ja -kerhojen toimintaan.
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