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Usein kysyttyä
MITÄ SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT OVAT?
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat tavoitteellista kuntoutumista edistävää 
toimintaa, joita ohjaavat terveydenhuollon ammattilaiset. Kursseilla osallistu-
jat pääsevät vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia toisten saman kokeneiden 
tai samassa elämäntilanteessa olevien kesken. Vertais tuen lisäksi kursseilla 
etsitään jokaiselle osallistujalle selviytymis keinoja ja voimavaroja arjessa jak-
samisen ja oman hyvinvoinnin tueksi.

Kursseilla annetaan tietoa sairauteen, hoitoihin ja oireiden hallintaan liit-
tyen. Kursseilla saa myös tietoa terveyttä edistävistä elämäntavoista.

Osa kursseista koostuu viikoittaisista tapaamisista yleensä järjestöjen omis-
sa tiloissa. Ne kestävät useimmiten parin kuukauden ajan. Osa kursseista 
järjestetään kuntoutuskeskuksissa 3–5 vuorokauden mittaisina jaksoina. 

MITÄ KURSSEILLA TEHDÄÄN? 
Kursseilla keskustellaan ja työskennellään ryhmissä sekä jaetaan sairauteen 
liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja vertaistukea. Kurssien sisällöt vaihtelevat 
kurssin teeman mukaisesti esimerkiksi hyvinvoinnista kehonhuoltoon tai 
voimavaroista surun käsittelyyn.

Osa kursseista on toiminnallisia teemakursseja, joissa pohditaan omaa elä-
mäntilannetta, hyvän arjen rakentumista ja tulevaisuutta erilaisten toiminnal-
listen menetelmien ja yhdessä tekemisen keinoin. Osalla kursseista on lisäksi 
ohjattua liikuntaa. Joillakin kursseilla on myös välitehtäviä kurssin aikana. 

MILLOIN KURSSILLE KANNATTAA MENNÄ?
Sopeutumisvalmennuskurssille on suositeltavaa hakeutua 1–2 vuoden sisäl-
lä sairastumisesta tai ajankohtana, joka sopii omaan elämäntilanteeseen ja 
jolloin tarvitsee tukea kuntoutumiseen. Kurssin tarpeesta ja sopivasta ajan-
kohdasta kannattaa keskustella Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajan, hoitavan 
lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa. 

KUINKA KURSSEILLE HAETAAN?
Kurssille haetaan hakulomakkeilla, joita saa esimerkiksi tämän esitteen keski-
aukeamalta, Syöpäjärjestöjen verkkosivuilta sekä Syöpäjärjestöjen jäsen-
yhdistyksistä.

Veikkauksen tukemille, Syöpäjärjestöjen järjestämille kursseille on oma 
hakulomake ja Kansaneläkelaitoksen (Kelan) rahoittamille omansa. Syöpä-
järjestöjen järjestämien kurssien hakulomake toimitetaan kurssin järjestä-
vään jäsenyhdistykseen. Kelan järjestämille kursseille hakulomake liitteineen 
lähetetään Kelan paikalliseen toimistoon. Lisätietoja kurssille hakemisesta 
saa Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistyksistä ja Syöpäjärjestöjen valtakunnallisesta 
neuvontapalvelusta. 

MITÄ KURSSIT MAKSAVAT?
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat kuntoutujalle maksuttomia.
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Vanliga frågor 

Vanliga frågor 
VAD ÄR ANPASSNINGSTRÄNINGSKURSER?
Anpassningsträningskurserna främjar målinriktad rehabilitering och leds av 
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.  På alla kurser kan del-
tagarna utbyta erfarenheter och tankar med andra som upplevt samma saker 
eller som befinner sig i samma livssituation.  Utöver kamratstödet får varje 
deltagare tillgång till sätt och resurser för att klara av vardagen och stödja det 
egna väl befinnandet.  På kurserna får deltagarna information om sin sjukdom, 
om vården och om symptomkontroll. Kurserna ger också information om hälso-
främjande sätt att leva.

En del av kurserna består av möten som vanligen ordnas varje vecka i orga-
nisationernas egna lokaler och pågår ett par månader. Vissa kurser ordnas på 
rehabiliteringscenter i perioder som varar 3–5 dygn. 

VAD GÖR MAN PÅ KURSERNA? 
På kurserna diskuterar man och arbetar i grupp. Man delar också med sig sina 
erfarenheter och tankar om sjukdomen och ger kamratstöd till  varandra. Kurs-
innehållet varierar enligt kursens tema till exempel från välfärd till kroppsvård 
och från egna resurser till sorgbearbetning. 

Vissa kurser är funktionella temakurser där deltagarna reflekterar över  
den egna livssituationen, framtiden och vad en god vardag består av genom 
  olika funktionella metoder och trevligt samarbete. På en del kurser ordnas dess-
utom ledd motion. På vissa kurser ges också mellanuppgifter under  kursens 
gång.

NÄR SKA MAN SÖKA TILL EN KURS?
Det rekommenderas att man söker till en anpassningsträningskurs inom 1–2 
år efter att man insjuknat eller vid en tidpunkt som passar in i den egna livs-
situationen och då man behöver stöd för rehabiliteringen. Det lönar sig att 
samtala om behovet av att delta i en kurs och om lämplig tidpunkt med Cancer-
organisationernas rådgivningsskötare, den vårdande läkaren eller en  sjukskötare. 

SÅ SÖKER MAN TILL EN KURS
Man söker till kursen genom att fylla i en ansökningsblankett som finns bland 
annat på mittuppslaget i denna broschyr och på Cancerorganisationernas 
webbplats. Blanketter fås också från Cancerorganisationernas medlems-
föreningar. Det finns skilda ansökningsblanketter för kurser som ordnas av 
Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för kurser som finansieras av 
Folkpensionsanstalten (FPA). Ansökningsblanketterna till Cancerorganisationer-
nas kurser skickas till den medlemsföreningen som ordnar kursen. Ansöknings-
blanketterna till FPA:s kurser skickas med bilagor till den lokala FPA-byrån. 
Cancer organisationernas medlemsföreningar och riksomfattande rådgivnings-
tjänst ger närmare information om hur man söker till kurserna.

VAD KOSTAR KURSERNA?
Anpassningsträningskurserna är avgiftsfria för rehabiliteringsklienter.

KESKUSTELE.

KIRJOITA.

SOITA.

ETUUSNEUVONTA

SYÖPÄKIPULINJA

VALTAKUNNALLINEN 
NEUVONTAPALVELU
Kun haluat keskustella syövästä tai sen hoidosta, 
ota yhteyttä Syöpäjärjestöjen maksuttomaan 
valtakunnalliseen neuvontapalveluun. 

 0800 19414
ma ja to klo 10 – 18, ti, ke ja pe klo 10 – 15

neuvonta@cancer.fi 
Voit lähettää kysymyksiä tai soittopyynnön.

Chattaa osoitteessa www.kaikkisyovasta.fi
LiveChatissa voi keskustella reaaliaikaisesti 
hoitajan kanssa.

Soita toimeentulo- ja sosiaalietuusasioissa 
0800 411 303 ke klo 15 – 17  

Apua syöpäkipuihin 050 369 6707 klo 9.00-12.00
 

Syöpäjärjestöt
Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat 
antavat henkilökohtaista 
neuvontaa ja tukea.
www.kaikkisyövästä.fi
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Valitse itsellesi sopiva kurssi

Kurssi, jonka aikana yövytään 
kuntoutuskeskuksessa 
Kurssit kestävät 3–5 päivää, 
ja ne järjestetään kuntoutus-
keskuksissa tai muissa vastaavis-
sa tiloissa. Kuntoutuskeskuksissa 
järjestettävillä kursseilla on oh-
jelmaa myös iltaisin ja osallistu-
jat yöpyvät kurssipaikassa. Kelan 
kurssivalikossa näistä kursseista 
käytetään termiä laitosmuotoi-
nen kuntoutus, ja niille voi osal-
listua myös kotoa käsin, jos asuu 
kurssipaikan lähellä. 

Yksilökurssi
Nämä kurssit on tarkoi-
tettu vain kuntoutujalle 
tai läheiselle itselleen, ja 
ne tunnistat oheisesta merkistä.   

Pari- tai perhekurssi 
Pari- ja perhekurssit 
tunnistat oheisesta 
merkistä. 

Syöpäjärjestöjen järjestämil-
le parikursseille voi osallistua 
sairastuneen puoliso, ystävä tai 
muu läheinen. Osa kursseista on 
suunnattu koko perheelle. Kelan 
parikursseille on suositeltavaa 
osallistua puolison tai kumppa-
nin kanssa. Joillekin pari- tai per-
hekursseille voi osallistua myös 
yksin. Siitä on erikseen maininta 
kyseisten kurssien kohdalla.

På svenska 
En del av anpassningstränings-
kurserna är svenskspråkiga.  
Dessa kurser hittar du på  
sidan 49.

Avokurssi 
Sisältää tyypillisesti 3–8 kokoon-
tumiskertaa, jotka kestävät yleen-
sä pari tuntia kerrallaan. Tapaa-
misia voi olla parin kuukauden 
ajan. Avokurssit järjestetään usein 
jäsenjärjestöjen omissa tiloissa tai 
muissa soveltuvissa tiloissa. 

Sopeutumisvalmennuskurssin tarkoituksena on tukea ja auttaa sinua selviytymään 
syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman hyvää 
 arkea syövästä huolimatta. 

Mitä saat kurssilta? 

KAIKKI KURSSIT OVAT ERILAISIA.
Kursseja on tarjolla syöpään sairastuneille, läheisille, perheille ja läheisensä 
menettäneille.
− Useimmat kurssit on tarkoitettu tiettyä syöpää sairastaville (ks. s. 17). 
− Osa kursseista on tarkoitettu kaikille syöpään sairastuneille  (ks. s. 30) tai  

tietyn ikäisille. 
− Osa kursseista on toiminnallisia teema kursseja (ks. s. 43).
− Osa kursseista on tarkoitettu läheisille (ks. s. 40).

MILLOIN? 
Sopeutumisvalmennus kurssille kannat-
taa hakeutua noin 1–2 vuoden sisällä 
sairastumisesta, kun hoidot ovat jo päät-
tyneet tai päättymässä. Sopiva ajankoh-
ta riippuu kuitenkin kunkin omista tar-
peista, sairaudesta ja elämäntilanteesta. 
Kursseille valitaan ensisijaisesti henki-
löitä, jotka eivät ole olleet aikaisemmin 
sopeutumis valmennuskurssilla.

MISSÄ?
Kursseja järjestetään eri puolilla 
Suomea. Voit hakea kursseille 
riippumatta siitä, missä asut.  

Verkkokurssi
Nämä kurssit toteutuvat verkko-
välitteisesti, joten osallistujat 
voivat osallistua kurssille paikasta 
riippumatta. Verkkokursseille 
osallistuminen edellyttää tieto-
koneen tai verkkoyhteyden sisäl-
tävän mobiililaitteen käyttämistä. 

LISÄÄ TIETOA kursseille 
 hakeutumisesta saat Syöpä - 
järjestöjen jäsenyhdistyksistä 
ja Syöpä järjestöjen valta-
kunnallisesta neuvontapalvelusta. 
Yhteys tiedot löytyvät tämän esit-
teen loppuosasta ja osoitteesta  
www.kaikkisyovasta.fi.

Selviytymis- 
keinoja

Vertaistukea Voimavaroja

Tietoa
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Syöpäjärjestöjen muut kuntoutumista 
edistävät palvelut  
Syöpäjärjestöt tarjoaa tarpeen mukaista 
tietoa syövästä sekä elämäntilantee-
seen sopivaa psykososiaalista tukea 
syöpään sairastuneille ja heidän 
läheisilleen. Syöpäjärjestöt ovat sai-
rastuneen ja hänen läheisensä tukena 
sairauden eri vaiheissa. 

Syöpäjärjestöjen palveluista saat lisä-
tietoa jäsenyhdistyksistä osoitteesta 
www.kaikkisyovasta.fi.

Valtakunnallinen neuvontapalvelu 
Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen mak-
suton neuvontapalvelu palvelee sinua 
puhelimitse 0800 19414, sähköpostitse 
neuvonta@cancer.fi ja internetissä 
www.neuvontahoitaja.fi (chat).

Neuvontapalvelussa voit keskustella 
syöpään liittyvistä kysymyksistä neu-
vontahoitajien kanssa. Palveluun voit 
tutustua osoitteessa www.kaikkisyovas-
ta.fi/neuvontapalvelut/.

Jäsenyhdistysten neuvontapalvelut 
Jäsenyhdistykset antavat henkilökoh-
taista tukea ja neuvontaa syöpään 
liittyvissä asioissa. Jäsenyhdistyksillä on 
neuvonta-asemia ja neuvontahoitajia 
eri puolilla Suomea. Neuvontahoitajat 
ovat syövän hoitoon erikoistuneita 
terveydenhuollon ammattilaisia. He 
neuvovat sairauteen ja oireisiin liittyvis-
sä asioissa sekä tukevat sairastuneita ja 
heidän läheisiään yksilöllisten tarpei-
den mukaan. Osa neuvontahoitajista 
ja kuntoutusohjaajista on tavattavissa 
myös sairaaloissa tai terveysasemilla. 

Alueelliset syöpäyhdistykset tarjoavat 
tukihenkilötoimintaa, vertaistukea, kes-
kusteluryhmiä ja erilaisia toiminnallisia 

ryhmiä. Myös valtakunnalliset potilas-
yhdistykset tarjoavat monipuolista 
tukea ja neuvontaa, kuten potilasverkos-
toja, potilasoppaita ja sopeutumisval-
mennuskursseja.

Ensitieto- ja teemaillat
Jäsenyhdistykset järjestävät vastasairas-
tuneille ja heidän läheisilleen ensitieto- 
ja teemailtoja. Tilaisuuksissa asiantunti-
jat kertovat syöpään liittyvistä asioista 
ja vastaavat osallistujien kysymyksiin. 
Niissä voit tavata muita syöpään sairas-
tuneita ja heidän läheisiään.  

Virkistystoiminta
Syöpään sairastuneille ja heidän läheisil-
leen järjestetään erilaisia virkistysmah-
dollisuuksia. Virkistyskurssit löytyvät 
tämän oppaan sivulta 51. Lisätietoa 
virkistysmahdollisuuksista saat jäsen-
yhdistyksistä.

Tukihenkilötoiminta 
Syöpään sairastuneille ja heidän lähei-
silleen on tarjolla tukihenkilöitä. Vertais-
tukihenkilöt ovat Syöpäjärjestöjen kou-
luttamia vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka 
ovat itse sairastaneet syövän tai olleet 
sairastuneen läheisenä. 

Pitkään syöpää sairastaneen on mah-
dollista saada myös tukihenkilö, jolla ei 
välttämättä ole omakohtaista kokemus-
ta syöpään sairastumisesta, mutta halu 
toimia syöpään sairastuneen arjen tuke-
na. Jäsenyhdistysten kautta voit hakea 
itsellesi sopivaa tukihenkilöä tai vertais-
tukihenkilöä tai osallistua vertaistuki-
ryhmiin. Vertaistuki- ja tukihenkilö-
toiminta on luottamuksellista.

Kaksi järjestäjää, kaksi hakulomaketta 
Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistykset järjestävät sopeutumisvalmennuskursseja 
itse tai yhdessä kuntoutuskeskusten kanssa. Syöpäjärjestöjen kursseja tukee 
Veikkaus. Yksityisissä kuntoutuskeskuksissa järjestetään myös Kelan rahoittamia 
kursseja. Kelan rahoittamille ja Veikkauksen tukemille kursseille haetaan eri 
haku lomakkeilla, jotka löytyvät muun muassa tämän esitteen keskiaukeamalta. 

Kunkin kurssin yhteydessä on maininta siitä, kumman tahon rahoittama kurssi 
on. Mikäli kurssin rahoittaja on Kela, hae kurssille Kelan hakulomakkeella. Mikäli 
kurssia tukee Veikkaus, hae kurssille Syöpäjärjestöjen hakulomakkeella.

Veikkauksen 
tukemien 
ja Syöpä-
järjestöjen 
järjestämien 
kurssien ha-
kulomakkeen saat tämän esit-
teen keskiaukeamalta, jäsen-
yhdistyksistä tai osoitteesta 
www.kaikkisyovasta.fi.

Lähetä kurssihakemus 
siihen yhdistykseen, joka jär-
jestää kyseisen kurssin. Lisä-
tietoa kursseista saat jäsen-
yhdistyksistä, joiden yhteys-
tiedot löydät sivulta 56.

Kelan kurssille 
haetaan harkin-
nanvaraisen kun-
toutuksen lomakkeella (KU 132). Näitä 
lomakkeita saat tämän esitteen keski-
aukeamalta, Kelan toimistoista, sairaa-
loiden kuntoutusohjaajilta, hoitohen-
kilökunnalta, osoitteesta www.kela.fi 
ja Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistyksistä. 
Kelan kurssihakemukseen tulee liittää 
lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot 
sisältävä lääketieteellinen selvitys, 
josta selviää kuntoutuksen perusteena 
oleva sairaus tai vamma ja toiminta-
kyky, suositeltu kuntoutus sekä sen 
perustelut ja tavoitteet. Kurssihake-
mus lähetetään Kelan paikalliseen 
toimistoon. Kelan kurssien perässä on 
kurssinumero, jonka avulla kurssi lisä-
tietoineen löytyy Kelan verkkosivuilta 
www.kela.fi. Verkkosivuilla on myös 
tietoa vapaista kurssipaikoista.

Vaikka kurssi näyttää verkkosivu-
jen mukaan täydeltä, peruutuspaik-
koja kannattaa kysyä kurssin järjestä-
jältä tai Kelasta.

HUOM! Kelan ja Syöpäjärjes-
töjen järjestämät kurssit ovat 
osallistujille maksuttomia.
Useimmilta kursseilta osallistuja 
voi hakea matkakulukorvauksia 
sekä kuntoutusrahaa Kelalta 
(lomakkeella KU 112). Matka-
korvausta varten tarvitaan 
lääkärinlausunto B tai vastaavat 
tiedot sisältävä hoitoseloste, 
jossa on suositeltu sopeutumis-
valmennuskurssia.  
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Virkistyskurssit ja lom
aviikot

Vertaistuen voima yllätti

Kurssilaisista voi muodostua tiivis porukka, jossa saa itkeä 
ja nauraa. Ryhmässä oma häpeä häviää.

Isosta huoneesta kuuluu sanoja oival-
luksista, peloista ja unelmista. Etelä-
Suomen Syöpäyhdistyksen kokous-
huoneessa on käynnissä Voimavaroja 
arkeen -sopeutumisvalmennuskurssin 
viimeinen tapaaminen. Jokainen 12 
kurssilaisesta kertoo vuorollaan, mitä 
on saanut kurssilta.

Kurssi on tarkoitettu kenelle vaan 
syöpään sairastuneelle. Kurssin tavoit-
teena on antaa osallistujille mahdolli-
suus tutustua eri tapoihin saada voima-
varoja arkeen ja auttaa heitä löytämään 
oma juttu, josta saa voimaa.

”Tavoitteena on myös tarjota mahdol-
lisuus vertaistukeen”, kertoo tervey den-
hoitaja ja kuntoutusohjaaja Kirsi Roos 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksestä.

Hän toimi kurssin vastuuohjaajana.

ONNEKSI USKALSIN IHMISTEN 
 ILMOILLE
Syksyn 2017 kurssilaiset ovat naisia 
erilaisissa tilanteissa. Naiset nauravat 
ja vitsailevat. Mistään ei huomaa, että 
kaikki sairastavat syöpää ja monen syö-
pä on levinnyt.

”Muille sairastuneille on helppo pu-
hua. Nämä naiset ovat olleet mahtavia. 
Heidän kanssaan on helppo nauraa ja 
itkeä”, kertoo Kirsi Lihr, 68.

Hänen syöpänsä on levinnyt eri puo-
lelle kehoa. 

”Kaikkialle vyötäröstä alaspäin”, Lihr 
kuittaa ja naurahtaa päälle.

Hän osallistui kurssille, jotta uskal-
tautuisi ihmisten ilmoille. Polvi ei ole 

kunnossa ja Lihr kävelee hitaasti kepin 
kanssa.

”Liikkumiseni on hävettänyt minua. 
Kurssilla olen oppinut, että voin mennä 
ihmisten ilmoille ja olen hyvä tällaisena 
kuin olen. Syöpä ei näy otsasta”, hän 
sanoo. 

JOS VIELÄ PÄÄSEN TANSSEIHIN
Kurssilla Lihr sanoo ymmärtäneensä 
myös, että jotkut muut ovat häntäkin 
hankalammassa tilanteessa.

”Nuoremmat, joilla on perhe, ovat vielä 
kurjemmassa tilanteessa”, hän toteaa.

Kurssikaveri huikkaa vierestä, että Kirsi 
Lihrin pitäisi kertoa unelmastaan.

”Unelmoin siitä, että pääsen vielä lava-
tansseihin tanssimaan tangoa poski pos-
kea vasten harteikkaan miehen kanssa”, 
Lihr selostaa iloisesti.

”Kyllä se onnistuu”, muut naiset kan-
nustavat vieressä.

TAIDE ANTAA VOIMIA
Kohtusyöpään sairastunut Liisa Hakka-
rainen, 62, lähti mukaan kurssille, koska 
huomasi, ettei ollut käsitellyt sairauttaan 
riittävästi.

”Olin leikkauksessa keväällä, enkä saa-
nut solunsalpaajia leikkauksen jälkeen. 
Palasin töihin kolmen viikon kuluttua 
leikkauksesta, mutta huomasin, että 
sairaus pyörii mielessäni”, Hakkarainen 
kertoo.

Hän ilmoittautui kurssille, koska kurs-
silla käytetyt taideterapeuttiset menetel-
mät kiinnostivat.

12

Vertaistuen voim
a yllätti

Opin, että voin  
mennä ihmisten  
ilmoille ja olen  
hyvä tällaisena  
kuin olen.

”
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Virkistyskurssit ja lom
aviikot

Kurssilaiset tutustuivat kurssilla tai-
deterapiaan, luovaan kirjoittamiseen, 
rentoutumiseen ja liikuntaan. Asian-
tuntijoina olivat taideterapeutti, luovan 
kirjoittamisen ohjaaja ja fysioterapeut-
ti. Yhdellä tapaamiskerralla kurssilaiset 
kävivät opastetulla kierroksella Ateneu-
min taidemuseossa.

Ensimmäisellä kerralla kurssilaiset 
tutustuivat toisiinsa ja asettivat kukin 
henkilökohtaisia tavoitteita kurssille. 
Viimeisellä kerralla he purkivat koke-
muksiaan kurssista ja antoivat palau-
tetta. 

SAIRASTUNEIDEN KESKEN ON 
HELPPO PUHUA
Moni kurssilainen toteaa, että toisten 
sairastuneiden kanssa on usein hel-
pompi puhua kuin ystävien kanssa. 
Saman kokeneet ymmärtävät, mutta 
muut saattavat pelätä ja vältellä. Kaikki 
läheiset eivät uskalla tulla käymään, 
koska he pelkäävät, että sairastunut on 
huonossa kunnossa. Tai saattavat vain 
kommentoida, että hyvältähän sinä 
näytät.

Kurssin tehtävät herättivät tutkimaan 
omaa elämää ja keskustelemaan. Esi-
merkiksi taideterapeutti Mari Lindfors 
antoi kurssilaisille tehtäväksi rakentaa 
oman elämän aarrerasian. Sitä varten 
kukin sai tyhjän pahvirasian, akryyli-
maaleja, villaa, erivärisiä papereita, 
höyheniä, aikakauslehtiä, helmiä ja 
luonnonmateriaaleja.

”Jokaisen osallistujan tehtävänä oli 
kuvata omaa elämäänsä sekä itselle 
merkityksellisiä ja iloa tuottavia asioita 
käyttämällä taidetarvikkeita”, Lindfors 
kertoo.

Hän valitsi arvoja ja oman elämän 
tärkeitä asioita korostavan tehtävän.

”Arvot ovat jotain, jota meiltä kenel-
täkään ei voi viedä pois, vaikka elämä 
tuo eteen vaikeuksia ja jaksaminen on 
koetuksella”, Lindfors perustelee.

TOIPILAALLA ON LUPA SURRA
Kurssin aikana Liisa Hakkarainen huo-
masi, että vertaistuki auttoi häntä jopa 
enemmän kuin taidemenetelmät.

”En arvannut etukäteen, miten suuri 
vaikutus ryhmällä voisi olla. Ajattelin 
vain, että menetelmistä on minulle 
varmaan apua”, hän kertoo.

Kurssilla Hakkarainen oppi myös, että 
toipilaanakin on lupa surra.

”Suosittelen vastaavaa kurssia eten-
kin työssäkäyville. Työssäkäyvienkin 
kannattaa uskaltaa tulla kursseille. Minä 
olin puoli vuotta käsittelemättä syöpää-
ni ennen kuin tulin tänne.”

Ryhmässä Hakkarainen kertoo oppi-
neensa myös hyväksymään itseään.

”Koin suurta itseinhoa omaa krop-
paani kohtaan. Seksuaalisuus oli haku-
sessa.”

ROOLIT JÄIVÄT ETEISEEN
Kurssista saadut palautteet olivat 
 erittäin myönteisiä.

”Kurssilaiset kokivat ryhmän voi-
maannuttavana. Osallistujat olivat 
saaneet apua omaan jaksamiseensa ja 
löytäneet voimavaroja sekä kokeneet 
ahaa-elämyksiä siitä, mitä he voisivat 
oman hyvinvointinsa eteen tehdä”, Kirsi 
Roos kertoo kurssin jälkeen.

Roosin mielestä kurssi sopii kaikille, 
jotka haluavat kokeilla uusia toiminta-
tapoja ja saada selviytymiskeinoja sai-
rastumiseen.

Ryhmäläisten mielestä kurssilla voi 
olla täysin rehellinen. Roolit on riisuttu 
eteisessä.

Teksti Emmi Oksanen
Kuvat Eeva Anundi14

Vertaistuen voim
a yllätti

Nämä naiset ovat mahtavia. 
Heidän kanssaan on helppo 
nauraa ja itkeä.
”

”
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Elä tässä hetkessä.  
Älä murehdi huomista.” ”

Syöpäkohtaiset kurssit 
Osa sopeutumisvalmennuskursseista on tarkoitettu tiettyä  
syöpää sairastaville. Nämä kurssit löytyvät seuraavilta sivuilta. 
Kurssitiedoissa on maininta, mikäli kurssi on suunnattu tietyn  
ikäisille. Kelan tukemille parikursseille suositellaan osallistu- 
mista kumppanin tai puolison kanssa. 

AIVOKASVAIN

Aivokasvainta sairastavien ja heidän läheistensä parikurssi
3.–7.12.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 2.11.2018.

ETURAUHASSYÖPÄ

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68858)
22.–26.1.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68863)
26.2.–2.3.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68866) 
12.–16.3.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua.  
Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse 06 4831 490.
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Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68859)
21.–25.5.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68864)
9.–13.7.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68867) 
24.–28.9.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua. Voit myös ottaa 
yhteyttä puhelimitse 06 4831 490.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68865)
24.–28.9.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68860)
24.–29.9.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68861)
8.–12.10.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (68862)
29.10.–2.11.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 

Minä, nainen 
Gynekologista syöpää sairastavat
16.–20.4.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 16.3.2018.

Minä, nainen 
Gynekologista syöpää sairastavat
23.–27.7.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 21.6.2018.

Naisenergiaa!
Gynekologisen syövän sairastaneet
17.–21.9.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 20.8.2018.

Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi 
12.–16.11.2018
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 9.10.2018. 

HEMATOLOGINEN SYÖPÄ

Hematologista syöpää sairastavien parikurssi (68874)
12.–16.2.2018
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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aHematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen parikurssi 
(68869) 

5.–9.3.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Kantasoluhoidettujen verkkokurssi 
5.3.–22.4.2018
Järjestäjä Suomen Syöpäpotilaat
Hakuaika päättyy 12.2.2018.

Hematologista syöpää sairastavien parikurssi (68872) 
21.–25.5.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua. Voit myös ottaa 
yhteyttä puhelimitse 06 4831 490.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen parikurssi 
(68870) 

28.5.–1.6.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen parikurssi 
(68871) 

1.–5.10.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hematologista syöpää sairastavien parikurssi (68873) 
5.–9.11.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua. Voit myös ottaa 
yhteyttä puhelimitse 06 4831 490.

IHO- JA SILMÄMELANOOMA

Melanoomaa sairastavien parikurssi
19.–23.3.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 19.2.2018.

KURKUN, NIELUN JA SUUN ALUEEN SYÖPÄ 

Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien parikurssi (68914)
9.–13.4.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Kurkun tai nielun alueen syöpään sairastuneiden parikurssi* 
Ensisijaisesti uudet kurkku- ja nielusyöpäpotilaat ja heidän läheisensä
Kurssille voi osallistua myös yksin. 
25.–30.6.2018, seurantajakso 3.–6.10.2018
Kyyrönkaidan kurssikeskus, Mikkeli 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Suun alueen syöpään sairastuneiden parikurssi*
Ensisijaisesti uudet suusyöpäpotilaat ja heidän läheisensä
Kurssille voi osallistua myös yksin.
16.–21.7.2018, seurantajakso 3.–6.10.2018
Kyyrönkaidan kurssikeskus, Mikkeli 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

* Kurssien rahoituksesta vastaavat STEA Veikkauksen tuella sekä Suomen 
Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry. 

Hakemuslomakkeen saa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n toimis-
tosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta le-invalidit.fi tai Ystävän Tuki -lehdestä. 
Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä 
 lääketieteellinen selvitys.
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Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja. Kela   
korvaa matkakustannuksia, kun kuntoutus perustuu julkisen terveyden-
huollon kuntoutuspäätökseen. Kuntoutuspäätös tulee hankkia ennen 
 kurssille osallistumista tai kurssin hakuajan päättymistä. Kela korvaa matka-
kustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Tarkempaa 
tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta  
kela.fi/kuntoutus/matkat.

Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien parikurssi (68915)
17.–21.9.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

RINTASYÖPÄ

Alle 45-vuotiaiden rintasyöpään sairastuneiden avokurssi
Yhteensä viisi kertaa keväällä 2018, lisätietoja myöhemmin Lounais-
Suomen Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi) 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen kurssin alkua.

Yli 45-vuotiaiden rintasyöpään sairastuneiden avokurssi
Yhteensä viisi kertaa keväällä 2018, lisätietoja myöhemmin Lounais-
Suomen Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi)
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen kurssin alkua.

Yli 68-vuotiaiden työelämästä poissaolevien rintasyöpää sairastavien 
yksilökurssi (68893)

29.1.–2.2.2018
Verve Kasarmintie, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68901)
5.–9.2.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68875)
5.–9.2.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68888)
12.–16.2.2018
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68884)
12.–16.2.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68894)
19.–23.2.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68907) 
26.2.–2.3.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Haku mielellään viimeistään viisi viikkoa ennen kurssin alkua.  
Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse 06 4831 490.

http://www.lssy.fi
http://www.lssy.fi
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Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68876)
19.–23.3.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68877)
3.–7.4.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68891)
3.–7.4.2018
Kruunupuisto, Punkaharju 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Liikunnan ilo, liikuntapainotteinen kurssi
Rintasyöpään sairastuneet, joiden sairastumisesta on alle  
kaksi vuotta
Yhteensä seitsemän kertaa 4.4.–23.5.2018
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ja lähialueen liikuntapaikat, Kuopio
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 21.3.2018.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68911)
16.–20.4.2018
Rokua Kuntoutus, Rokua
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68902)
23.–27.4.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68895)
7.–11.5.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68878)
14.–18.5.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68885)
14.–18.5.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68892)
21.–25.5.2018
Verve Kasarmintie, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68896)
28.5.–1.6.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68908) 
4.–8.6.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua. Voit myös ottaa 
yhteyttä puhelimitse 06 4831 490.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68883)
11.–15.6.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68903)
6.–10.8.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68889)
6.–10.8.2018
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68879)
13.–17.8.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68897)
27.–31.8.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68910) 
27.–31.8.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua. Voit myös ottaa 
yhteyttä puhelimitse 06 4831 490.

Alle 45-vuotiaiden rintasyöpään sairastuneiden avokurssi
Yhteensä viisi kertaa syksyllä 2018, lisätietoja myöhemmin Lounais-
Suomen Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi) 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen kurssin alkua.

Elämän Eväät 
Rintasyöpää sairastavat, joiden hoidot ovat päättyneet 
Kuusi kertaa syksyllä 2018. Päivämäärät varmistuvat  
myöhemmin, lisätietoa Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksestä  
(etela-suomensyopayhdistys.fi)
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen kurssin alkua.

Yli 45-vuotiaiden rintasyöpään sairastuneiden avokurssi
Yhteensä viisi kertaa syksyllä 2018, lisätietoja myöhemmin Lounais-
Suomen Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi)
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen kurssin alkua.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68905)
3.–7.9.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68887)
10.–14.9.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68880)
17.–21.9.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68898)
1.–5.10.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68904)
8.–12.10.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

http://www.lssy.fi
http://www.etela-suomensyopayhdistys.fi
http://www.lssy.fi
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Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68912)
22.–26.10.2018
Rokua Kuntoutus, Rokua
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68881)
5.–9.11.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68886)
5.–9.11.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68899)
19.–23.11.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68890)
19.–23.11.2018
Kruunupuisto, Punkaharju 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68906)
19.–23.11.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (68882)
26.–30.11.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68909) 
10.–14.12.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua. Voit myös ottaa yh-
teyttä puhelimitse 06 4831 490.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (68900)
10.–14.12.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

SUOLISTOSYÖPÄ

Suolistosyöpää sairastavien parikurssi 
4.–8.6.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjät Colores ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 4.5.2018.

 

Suolistosyöpää sairastavien yksilökurssi 
19.–23.11.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Järjestäjät Colores ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 19.10.2018.
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Kurssit kaikille syöpään  
sairastuneille 

Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille syöpään sairastuneille.  
Osa kursseista on suunnattu tietyille ikäryhmille.

Opi elämään tässä ja nyt – syöpään sairastuminen elämänmuutoksena
Vuoden 2018 aikana, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry, Kokkola
Järjestäjä Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Kurssille on jatkuva haku käynnissä.

Opi elämään tässä ja nyt – syöpään sairastuminen elämänmuutoksena
Vuoden 2018 aikana, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry, Seinäjoki
Järjestäjä Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Kurssille on jatkuva haku käynnissä.

Opi elämään tässä ja nyt – syöpään sairastuminen elämänmuutoksena
Vuoden 2018 aikana, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry, Vaasa 
Järjestäjä Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Kurssille on jatkuva haku käynnissä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (68927)
12.–16.2.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hyvinvointia ja jaksamista vahvistava avokurssi
Alle 68-vuotiaat syöpään sairastuneet 
Yhteensä kuusi kertaa 21.2.–16.5.2018
Mikkelin neuvontapalvelu, Mikkeli 
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 26.1.2018.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (68933)
26.2.–2.3.2018
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden työelämästä poissaolevien syöpää sairastavien  
yksilökurssi (68929)

5.–9.3.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68921)
12.–16.3.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Elämä tässä ja nyt – syöpään sairastuminen elämänmuutoksena 
Alle kaksi vuotta sitten sairastuneet joko yksin tai yhdessä puolison 
kanssa.
Kurssille voi osallistua jo hoitojen aikana.
Kuusi kertaa torstai-iltaisin 5.4.–24.5.2018, lisäksi seurantatapaaminen 
13.9.2018
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry, Joensuu
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.
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Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68925) 
9.–13.4.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua. Voit myös ottaa 
yhteyttä puhelimitse 06 4831 490.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68919)
23.–27.4.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68917)
4.–8.6.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (68931)
13.–17.8.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68922)
20.–24.8.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (68934)
20.–24.8.2018
Kruunupuisto, Punkaharju 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (68935)
27.–31.8.2018
Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (68928)
3.–7.9.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68918)
10.–14.9.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eläkeikäisten syöpää sairastavien yksilökurssi
17.–21.9.2018
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Järjestäjä Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 17.8.2018.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68916)
22.–26.10.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68923)
22.–26.10.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68920)
12.–16.11.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (68932)
12.–16.11.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien parikurssi (68926) 
19.–23.11.2018
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy viisi viikkoa ennen kurssin alkua. Voit myös ottaa 
yhteyttä puhelimitse 06 4831 490.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien yksilökurssi (68930)
3.–7.12.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

 

Kurssit erityisille kohderyhmille 
SYÖPÄÄ SAIRASTAVAT LAPSET PERHEINEEN

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (71947)
16.–20.4.2018
Rokua Kuntoutus, Rokua
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (71948)
14.–18.5.2018
Rokua Kuntoutus, Rokua
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Leukemiaa sairastavien lasten perhekurssi (72005)
25.–29.6.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (72007)
2.–6.7.2018
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kankaanpää
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
 

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (72004)
16.–20.7.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (72003)
30.7.–3.8.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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27.–31.8.2018
Rokua Kuntoutus, Rokua
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Lapsen syöpähoitojen päättymisen perhekurssi 
21.–23.9.2018
Rokua health & spa, Rokua
Järjestäjä Sylva 
Hakuaika päättyy 24.8.2018.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (72008)
22.–26.10.2018
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kankaanpää
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (72002)
12.–16.11.2018
Rokua Kuntoutus, Rokua
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

SYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN LASTEN VANHEMMAT

Yhden vanhemman perhekurssi, kun lapsi sairastaa syöpää 
26.–28.10.2018 
Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
Järjestäjä Sylva
Hakuaika päättyy 5.10.2018.

LAPSENSA MENETTÄNEET 

Lapsensa menettäneiden perheiden vertaistukikurssi
7.–9.9.2018
Kuntoutus Peurunka, Laukaa
Järjestäjä Sylva
Hakuaika päättyy 10.8.2018.

NUORET 

Leukemiaa sairastavien yläkoululaisten perhekurssi (72006)
11.–15.6.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Kun vanhempi sairastaa 
Nuorille, joiden vanhempi sairastaa syöpää 
Viikonloppu kesällä, lisätietoja myöhemmin Lounais-Suomen 
Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi)
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku 
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.

PERHEKURSSIT

Me Yhdessä – perhekurssi 
Lapsiperheille, joissa toinen vanhemmista sairastaa syöpää
26.–29.4.2018
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 23.3.2018.

http://www.lssy.fi
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Perhekurssit • Levinnyttä tai parantum

atonta syöpää sairastavat

Perhekurssi lapsiperheille
Lapsiperheille, joissa toinen vanhemmista sairastaa syöpää
2.–6.7.2018, lisäksi kolmen päivän seurantajakso viikolla 8 vuonna 2019 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 1.6.2018.

LEVINNYTTÄ TAI PARANTUMATONTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAT 

Palliatiivisessa vaiheessa olevien avokurssi
Rintasyöpää sairastavat
Yhteensä viisi kertaa keväällä 2018, lisätietoja myöhemmin Lounais-
Suomen Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi)
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen kurssin alkua.

Pitkään syöpähoitoja saavien parikurssi
Yhteensä kuusi kertaa 5.3.–4.4.2018
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Riihimäki
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 16.2.2018.

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi
19.–23.3.2018
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 13.2.2018.

Voimavaroja palliatiivisessa hoidossa oleville ja parantumattomasti 
sairaille, parikurssi

30.4.–4.5.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 29.3.2018.

Parantumatonta syöpää sairastavien yksilökurssi 
14.–18.5.2018
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa
Järjestäjä Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 13.4.2018.

Palliatiivisessa vaiheessa olevien avokurssi
Rintasyöpää sairastavat
Yhteensä viisi kertaa syksyllä 2018, lisätietoja myöhemmin Lounais-
Suomen Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi)
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy kuukautta ennen kurssin alkua.

Uusiutunutta tai pitkäaikaista syöpää sairastavien parikurssi
Kurssille voi osallistua joko yksin tai yhdessä puolison kanssa.
3.–7.9.2018
Vetrea Terveys, Joensuu
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi 
10.–14.9.2018 
Rokua health & spa, Rokua
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 3.8.2018.

Voimavaroja palliatiivisessa hoidossa oleville ja parantumattomasti 
sairaille, parikurssi

26.–30.11.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 26.10.2018.

http://www.lssy.fi
http://www.lssy.fi
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Syövälle altistavan geenivirheen kantajat  • Läheiset
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SYÖVÄLLE ALTISTAVAN GEENIVIRHEEN KANTAJAT

Rinta- tai munasarjasyöpään sairastuneet BRCA-geenivirheen kantajat
Syksyllä 2018. Lisätietoja myöhemmin osoitteesta kaikkisyovasta.fi 
ja HUS perinnöllisyyspoliklinikalta
Suomen Syöpäyhdistys ja HUS, Helsinki
Järjestäjä Suomen Syöpäyhdistys ry

Terveet BRCA-geenivirheen kantajat
Syksyllä 2018. Lisätietoja myöhemmin osoitteesta kaikkisyovasta.fi 
ja HUS perinnöllisyyspoliklinikalta
Suomen Syöpäyhdistys ja HUS, Helsinki
Järjestäjä Suomen Syöpäyhdistys ry

CDH1-geenivirheen kantajat
Syöpään sairastuneet CDH1-geenivirheen kantajat ja heidän 
läheisensä
16.–18.11.2018
Rokua health & spa, Rokua
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 8.10.2018.

LÄHEISET 

Avokurssi syöpään sairastuneiden läheisille
Yhteensä kuusi kertaa keväällä 2018. Lisätietoja myöhemmin 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi)
Turun Kriisikeskus, Turku
Järjestäjät Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry ja Turun kriisikeskus 
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.

Avokurssi syöpään sairastuneen puolisoille 
Yhteensä yhdeksän kertaa 27.2.–24.4.2018 tiistaisin klo 14–16. 
Lisäksi yksi jatkotapaaminen.
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki
Järjestäjät Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry ja Mielenterveysseura
Hakuaika päättyy 5.2.2018.

Avokurssi hoidossa käyvän syöpäpotilaan läheisille
Yhteensä viisi kertaa 1.–29.3.2018
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Lahti
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 19.2.2018.

Avokurssi rinnallakulkijoille 
Syöpään sairastuneen läheiset
15.3.–3.5.2018 torstaisin klo 17–19 
Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Tampere
Järjestäjät Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry ja Tampereen 
Mielenterveysseura
Hakuaika päättyy 23.2.2018.

Avokurssi rinnallakulkijoille 
Syöpään sairastuneen läheiset 
Syys-marraskuussa 2018, lisätietoa myöhemmin
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry, Tampere
Järjestäjät Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry ja Tampereen 
Mielenterveysseura
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.

Avokurssi syöpään sairastuneiden läheisille
Yhteensä kuusi kertaa syksyllä 2018. Lisätietoja myöhemmin  
Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi)
Turun Kriisikeskus, Turku
Järjestäjät Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry ja Turun kriisikeskus 
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.

LÄHEISENSÄ MENETTÄNEET
* Surukursseille on oma hakulomake, jonka saat kurssin järjestäjältä.

Surusta tie eteenpäin*
22.–24.4.2018
Kylpylähotelli Yyteri, Pori
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry 
Hakuaika päättyy 31.3.2018.

http://www.lssy.fi
http://www.lssy.fi
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27.–30.8.2018
Puhjonranta, Kouvola
Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 31.7.2018.

Surusta tie eteenpäin – perhekurssi lapsiperheille, jotka ovat 
menettäneet toisen vanhemman*

Perheet, joilla on alaikäisiä lapsia
21.–23.9.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 21.8.2018.

Surusta tie eteenpäin*
26.–28.10.2018
Kylpylähotelli Yyteri, Pori
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry 
Hakuaika päättyy 28.9.2018.

TUKIHENKILÖT

Voimaa vapaaehtoistyöstä 
Toiminnallinen tukihenkilöviikonloppu 
16.–18.3.2018
Puhjonranta, Kouvola
Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 19.2.2018.

Teemakurssit

LIIKUNNALLISET ELÄMÄNTAVAT

Liikunnasta voimia toipumiseen – avokuntoutuskurssi miehille 
15.2.–5.4.2018 torstaisin klo 16–20
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ja alueen liikuntapaikat, Tampere
Järjestäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 26.1.2018.

Liikunnasta iloa ja eheyttä elämään
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
19.–23.2.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 19.1.2018.

Kunnon Eväät – liikunnallinen avokuntoutuskurssi 
Syöpään alle kaksi vuotta sitten sairastuneet
Seitsemän kertaa torstai-iltaisin 22.3.–17.5.2018, lisäksi 
seurantatapaaminen 23.8.2018. 
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys, Itä-Suomen Liikuntaopisto ja  
Pohjois-Karjalan Martat, Joensuu
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.

Voimaa Lapista 
Syövän sairastaneet työikäiset naiset
4.–6.5.2018 ja 24.–26.8.2018
Kylpylähotelli Levitunturi, Levi
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy noin kuukautta ennen kurssi alkua.
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Kehon ja mielen yhteistyöllä liikkumaan
Alle 68-vuotiaat syöpään sairastuneet 
14.–18.5. ja 16.–18.11.2018
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 10.4.2018.

Liikunnasta iloa ja eheyttä elämään
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
21.–25.5.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 20.4.2018.

Meren aalloilla – melonnan alkeet tutuiksi ja voimavaraksi 
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
Kurssille voi osallistua myös yksin.
17.–21.6.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 17.5.2018.

Meren aalloilla – melonnan alkeet tutuiksi ja voimavaraksi 
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
Kurssille voi osallistua myös yksin.
9.–13.7.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 8.6.2018.

Liikkeellä 
Syövän sairastaneet työikäiset naiset 
Yhdeksän kertaa keskiviikkoiltaisin 5.9.–28.11.2018. 
Santasport, Rovaniemi
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 8.8.2018.

Liikunnasta iloa ja eheyttä elämään
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
29.10.–2.11.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 28.9.2018.

TAIDEPAINOTTEISET KURSSIT

Voimaa luonnosta ja taiteesta – Green Caren ja taideterapian keinoin
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
Yhteensä yhdeksän tapaamista alkaen 7.3.2018,  
kaksi tapaamista kuukaudessa (ei heinä-elokuussa).  
Lisätiedot Tommi Ojala puh. 044 7347 500
Satakunnan Syöpäyhdistys ry, Pori
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Kuvallisen työskentelyn paja – itseilmaisua taiteen avulla
10.3., 17.3. ja 24.3.2018 klo 10–15 
Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Tampere
Järjestäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 23.2.2018.

Luovasti kuntoon, kuvataidekurssi 
Yhteensä yhdeksän kertaa 20.3.–22.5.2018 ja  
seurantatapaaminen 14.8.2018
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, Kuopio
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 6.3.2018.

Kuvallisen työskentelyn kurssi 
Syövän sairastaneet naiset 
Yhteensä kahdeksan kertaa 29.3.–17.5.2018 torstaisin klo 11–13.
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 9.3.2018.
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Syöpäkuntoutujien taideterapiapainotteinen yksilökurssi
15.–18.10.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 14.9.2018.

MUUT TEEMAKURSSIT 

Elämä tässä ja nyt – syöpään sairastuminen elämänmuutoksena
Syöpään sairastuneet ja heidän puolisonsa 
5.4.–13.9.2018 
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry, Joensuu
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 8.3.2018.

 

Kehonhuollon aakkoset
Hoitojen loppuvaiheessa olevat naiset
Yhteensä kuusi kertaa 16.4.–4.6.2018
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Lahti
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 5.4.2018.

Energiaa luonnosta – villivihannekset tutuiksi, yksilökurssi 
14.–18.5.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 13.4.2018. 

Löydä voimavarasi – keinoja arjen jaksamiseen 
Syöpään sairastuneet naiset
6.9., 13.9., 20.9., 27.9., 4.10. klo 17–20, minkä lisäksi  
22.9.2018 klo 9–15
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry, Kotka
Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 13.8.2018.

Mies, katse elämässä eteenpäin 
Yhteensä kuusi kertaa 16.10.–20.11.2018
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys, Lahti
Järjestäjä Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 2.10.2018.

TYÖHÖN PALUUN TUKI 

Avaimia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, verkkokurssi
1.2.–11.3.2018
Järjestäjät Pohjois-Savon ja Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 3.1.2018.

Takaisin töihin syövän jälkeen
Syövän sairastaneet, jotka tarvitsevat tukea ja keinoja työhön 
paluuseen
Keväällä 2018. Lisätietoja myöhemmin Lounais-Suomen 
Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi) 
Kurssi sisältää kuusi ryhmätapaamista ja kolme yksilötapaamista 
asiantuntijoiden kanssa. 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjät Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry ja Petrea kuntoutus
Hakuaika päättyy kuukausi ennen kurssin alkua.

Takaisin töihin syövän jälkeen
Syövän sairastaneet, jotka tarvitsevat tukea ja keinoja työhön 
paluuseen
Syksyllä 2018. Lisätietoja myöhemmin Lounais-Suomen 
Syöpäyhdistyksestä (lssy.fi)
Kurssi sisältää kuusi ryhmätapaamista ja kolme yksilötapaamista 
asiantuntijoiden kanssa. 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjät Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry ja Petrea kuntoutus
Hakuaika päättyy kuukausi ennen kurssin alkua.



http://www.lssy.fi
http://www.lssy.fi
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Syöpä ja keliakia
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SYÖPÄ JA KELIAKIA

Yksilökurssi keliakiaa sairastaville syöpäpotilaille
3.–6.4.2018
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku
Järjestäjät Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry ja Keliakialiitto 
Hakuaika päättyy 2.3.2018.
 

Svenskspråkiga kurser 
En del av anpassningsträningskurserna är svenskspråkiga,  
och dessa kurser hittar du på följande sidor. Under varje kurs 
nämns det om kursen finansieras av FPA eller Veikkaus. 

Det finns skilda ansökningsblanketter för kurser som ordnas 
av Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för  
kurser som finansieras av Folkpensionsanstalten (FPA).

Att lära sig leva i nuet - cancersituationen som livsförändring
Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras 
anhöriga
Under år 2018
Loftet, Vasa
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf
Kontinuerlig ansökningstid

Parkurs för personer med kronisk cancer och deras anhöriga
Under år 2018 
Vasa
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf
Kontinuerlig ansökningstid

Parkurs för personer med prostatacancer (68868) 
19.–23.3.2018
Härmä Rehab, Ylihärmä
Ansökning gärna minst fem veckor innan kursstart eller  
kontakta 06 4831 490.

Parkurs för personer med bröstcancer (68913)
28.5.–1.6.2018
Härmä Rehab, Ylihärmä
Ansökning gärna minst fem veckor innan kursstart eller  
kontakta 06 4831 490.

Parkurs för personer med cancer (68924)
15.–19.10.2018
Härmä Rehab, Ylihärmä
Ansökning gärna minst fem veckor innan kursstart eller  
kontakta 06 4831 490.
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Virkistyskurssit ja lomaviikot 

SYÖPÄPOTILAIDEN LOMAVIIKOT 
Virkistyslomia järjestetään syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen sekä  
lapsiperheille. 

Lomat toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa sosiaali-  
ja terveysministeriön veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella.  
Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskuksen ohjeita. Lomalle voi hakea korkeintaan joka toinen 
vuosi. Maksun omavastuuosuus on 100–125 euroa henkilöä kohti. 
Perhelomille alle 16-vuotiaat pääsevät maksutta. Majoitus on kahden 
hengen huoneissa ja perhelomilla perhehuoneissa. 

Kaikilla lomilla on täysihoito ja niihin sisältyy aamiainen, lounas ja 
päivällinen. Päivittäin on kaksi ohjattua ohjelmaa (paitsi tulo- ja lähtö-
päivinä). Lomaohjelma voi sisältää esimerkiksi liikkumista luonnossa, 
hyvinvointi luentoja, vesijumppaa, tietovisailuja, yhteisiä illanviettoja ja 
yleistä virkistystä. Lomaohjelma on tarkoituksella väljä, jotta lomalaisil-
le jää aikaa virkistäytyä myös omatoimisesti. Perhelomiin sisältyy kaksi 
kahden tunnin ohjattua lastenhoitoa 3–6-vuotiaille lapsille. Lomilla ei ole 
ohjattuja keskusteluja syövästä tai syöpäkuntoutuksesta.

Lomalle voi hakea täyttämällä Hyvinvointilomat ry:n sivuilta  
(hyvinvointilomat.fi) sähköinen hakulomake kohdasta Hae lomalle. 
 Lomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta syopapotilaat.fi (Lomaviikot) tai 
tilata sähköpostitse osoitteesta potilaat@syopapotilaat.fi tai puhelimitse 
044 053 3211. Lomaviikkojen hakuajat päättyvät noin kolme kuukautta 
ennen lomaviikon alkua.

Hakemukset palautetaan osoitteeseen Hyvinvointilomat ry, Haapa-
niemenkatu 14, 00530 Helsinki.

Hyvinvointilomat ry lähettää valituille tarvittavat lisätiedot noin kaksi 
viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijoiden suuren määrän vuoksi 
kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta hakijoille. 

Lomia koskevia lisätietoja saa numerosta 010 830 3400 ma–pe klo 9–12.
Älä suorita paniikissa, kun 
saat huonon ennusteen.”

”
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11.–16.2.2018  Santa`s Resort & Spa Hotel Sani, Kalajoki 
  Aikuisten loma
  Haku on auki 9.10.–30.11.2017.

23.–28.4.2018  Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
  Aikuisten loma
  Haku on auki 1.12.2017–23.1.2018.

27.5.–1.6.2018 Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
  Aikuisten loma
  Haku on auki 29.12.2017–26.2.2018.

11.–16.6.2018 Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinna 
  Aikuisten loma
  Haku on auki 15.1.–18.3.2018.

30.9.–5.10.2018 Imatran Kylpylä, Imatra 
  Aikuisten loma
  Haku on auki 7.5.–8.7.2018.

16.–21.7.2018 Lautsian lomakeskus, Hauho
  Lapsiperheloma 
  Haku on auki 19.2.–15.4.2018.

SYÖVÄN SAIRASTANEIDEN LASTEN, NUORTEN JA HEIDÄN 
PERHEIDENSÄ VIRKISTYSLOMAT 
Sylva ry järjestää yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n ja Maaseudun 
Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa tuettuja lomia perheille koululaisten 
talvi-, kesä-, syys- ja joululomien aikana. Lomat toteutetaan Stean ja Sylvan 
tuella. Tuetulle lomalle ei ole mahdollista päästä peräkkäisinä vuosina. 

Lomat on tarkoitettu alle 18-vuotiaiden syöpäsairaiden lasten ja nuorten 
perheille. Lomalle pääseminen ei edellytä Sylvan jäsenyyttä. Perheet mak-
savat itse vain matkakulunsa ja lomapaikan maksullisen lastenhoidon, jos 
sitä on saatavana lomapaikassa. Lomaan sisältyy majoitus, lomaohjelma ja 
täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen ja lomapaikasta riippuen myös 
iltapala).

29.3.–3.4.2018  Vuokatin Urheiluopisto, Sotkamo
  Hakuaika päättyy 29.12.2017.

10.–15.6.2018  Yyterin kylpylähotelli, Pori
  Hakuaika päättyy 9.3.2018.

Ylläoleviin lomiin saat Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon hakemuksen 
osoitteesta mtlh.fi. Postita hakemus osoitteeseen MTLH, Ruoholahdenkatu 
8, 4. krs, 00180 Helsinki. Lisätietoja lomasta voit kysyä MTLH:n toimistolta 
sähköpostitse mia.kalpa@mtlh.fi.

26.2.–3.3.2018  Ikaalisten Kylpylä, Ikaalinen
  Hakuaika päättyy 26.11.2017.

16.–21.7.2018  Lautsian Lomakeskus, Hauho
  Hakuaika päättyy 15.4.2018.

15.–20.10.2018  Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
  Hakuaika päättyy 31.8.2018.

Ylläoleviin lomiin saat Hyvinvointilomat ry:n hakemuksen hyvinvointilomat.fi. 
Postita hakemus osoitteeseen Hyvinvointilomat, Haapaniemenkatu 14, 00530 
Helsinki. Lisätietoja lomasta voit kysyä Hyvinvointilomien toimistolta sähkö-
postitse maria.alamattila@hyvinvointilomat.fi.

Lisätietoa syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten perhelomista saat 
myös Sylvasta osoitteessa sylva.fi.

http://www.mtlh.fi
mailto:mia.kalpa@mtlh.fi
http://www.hyvinvointilomat.fi
mailto:maria.alamattila@hyvinvointilomat.fi
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KURKKU- JA SUUSYÖPÄPOTILAIDEN VIRKISTYSLOMAVIIKOT 
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää Mikkelissä (Ristiinassa), 
Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa kaksi erillistä virkistyslomaviikkoa. Lomaviikolla 
kunnostetaan ulkoilualueita, pelataan pihapelejä ja vietetään virkistävää lomaa 
sekä tavataan vertaisia. Lomaviikolle osallistuminen ei velvoita osallistumista 
talkootyöhön.

14.–19.5.2018 Talkoo-, virkistys- ja ulkoiluviikko 
  Hakuaika päättyy 15.4.2018.

3.–8.9.2018 Talkoo-, virkistys- ja ulkoiluviikko 
  Hakuaika päättyy 5.8.2018.

Lomaviikon osallistumismaksu on Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys 
ry:n jäseniltä 150 euroa henkilöltä kahden hengen huoneessa ja 190 euroa 
henkilöltä yhden hengen huoneessa. Osallistumismaksu muilta 250 euroa 
henkilöltä kahden hengen huoneessa ja 290 euroa henkilöltä yhden hengen 
huoneessa. Hintaan sisältyy muun muassa täysihoito, majoitus kahden hen-
gen huoneissa, uinti- ja saunomismahdollisuus. 

Lomaviikkojen toteutuminen edellyttää riittävää osanottajamäärää. 
Molemmat viikot on voitu toteuttaa viimeisten viiden vuoden aikana.

Hakemuslomake on saatavissa yhdistyksen toimistosta puh. 040 514 6045, 
verkkosivuilta le-invalit.fi tai Ystävän Tuki -lehdestä. 

LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN VIRKISTYSLOMAT 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskuksessa Turussa järjestetään mieltä ja kehoa 
virkistäviä lomia. Virkistysloman hintaan sisältyy monipuolinen ohjelma, 
ruokailut ja majoitus. Lomaohjelma sisältää muun muassa ohjattua liikuntaa 
(tutustutaan myös uusiin lajeihin), luovaa toimintaa, kuntosalin ja allasosas-
ton käyttömahdollisuuden sekä rentouttavaa mukavaa yhdessäoloa. 

Virkistysloman majoitus yhden hengen huoneessa maksaa 275 euroa henki-
löltä ja kahden hengen huoneessa 235 euroa henkilöltä.

Hakulomakkeen saa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä puh. 02 265 7610 
ja osoitteesta lssy.fi tai merikarina.fi. 

7.–11.5.2018 Virkistysloma
27.–31.8.2018 Virkistysloma
17.–21.12.2018 Virkistysloma
21.–22.4.2018 Naisten viikonloppu (wellness weekend for ladies)
  Hinta 100 euroa henkilöltä
10.–11.11.2018 Naisten viikonloppu (wellness weekend for ladies)
  Hinta 100 euroa henkilöltä

On tärkeää oppia 
olemaan armollinen 
itselleen. On ok  
sanoa, että tänään 
en jaksa.

”
”

http://www.le-invalit.fi
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Yhteystiedot 
ALUEELLISET SYÖPÄYHDISTYKSET

Eri puolilla Suomea toimivat alueelliset syöpäyhdistykset antavat tietoa ja 
tukea syöpään sairastuneelle ja heidän läheisilleen. Syöpäyhdistykset ovat 
itsenäisiä toimijoita, joiden tarjoamat palvelut vaihtelevat alueittain. 

Syöpäjärjestöjen kuntoutumista edistäviin tukimuotoihin ja palveluihin 
kuuluvat neuvonta- ja tukipalvelut (yksilöllinen tuki ja ohjaus, kasvokkain 
tai puhelimitse tapahtuva neuvonta), ensitiedon antaminen, vertaistuki-
ryhmätoiminta sekä vapaaehtois- ja virkistystoiminta syöpään sairastuneille 
ja  heidän läheisilleen. Lisäksi yhdistykset järjestävät muita tapahtumia, 
 koulutuksia ja yleisötilaisuuksia. 

Syöpäyhdistykset ovat vahvasti mukana syövän ehkäisyssä ja varhaistotea-
misessa. Yhdistykset kouluttavat alueensa terveydenhuoltoalan ja muiden 
ammattialojen työntekijöitä sekä vierailevat kouluissa ja työ paikoilla – ja tuo-
vat erityisesti esille terveyden edistämisen näkökulmaa. Lisäksi yhdistykset 
järjestävät Veikkauksen tukemia sopeutumisvalmennus kursseja ja osa yhdis-
tyksistä järjestää kursseja myös yhteistyössä Kelan  kanssa. 

Syöpäyhdistyksissä terveydenhuollon ammattilaiset antavat henkilökoh-
taista neuvontaa ja tukea syövän kaikissa vaiheissa sekä sairastuneelle että 
läheisille. Joissakin alueellisissa yhdistyksissä on sairaanhoitajan vastaanotto, 
jossa tehdään myös pieniä hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi ompeleiden pois-
toa. Lähes kaikissa syöpäyhdistyksissä tarkastetaan ihon luomia ja annetaan 
periytyvyysneuvontaa. Syöpäyhdistykset välittävät myös rintasyöpäpotilaille 
rintaproteeseja. 

Osa syöpäyhdistyksistä tarjoaa tukea ja tukihenkilöitä myös saattohoito-
vaiheessa oleville ja heidän läheisilleen. Syöpäyhdistysten tarjoamat palvelut 
ovat pääasiassa maksuttomia. Lisätietoja palveluista saat alueesi syöpä-
yhdistyksestä sekä yhdistysten verkkosivuilta. 

Syöpäjärjestöt
Cancerorganisationerna
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
puh. 09 135 331
tiedotus@cancer.fi
kaikkisyovasta.fi

Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen neuvontapalvelu
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
puh. 0800 19414
neuvonta@cancer.fi
kaikkisyovasta.fi

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Liisankatu 21 B 15 
00170 Helsinki 
puh. 09 696 2110 
etela-suomi@essy.fi
etela-suomensyopayhdistys.fi

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Kilpisenkatu 5 B 9 
40100 Jyväskylä 
puh. 014 333 0220 
syopayhdistys@kessy.fi
keski-suomensyopayhdistys.fi

Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry 
Kotkankatu 16 B 
48100 Kotka 
puh. 05 229 6240 
toimisto@kymsy.fi
kymenlaaksonsyopayhdistys.fi

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Meri-Karinan Hyvinvointikeskus 
Seiskarinkatu 35 
20900 Turku 
puh. 02 265 7666 
meri-karina@lssy.fi
lssy.fi

Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry 
Hämeenkatu 5 A, 7. kerros 
33100 Tampere 
puh. 03 2499 200
toimisto@pirsy.fi
pirkanmaansyopayhdistys.fi
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Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry 
Alatori 3, 4. kerros
65100 Vaasa
puh. 010 843 6000 
info@pohjanmaancancer.fi
pohjanmaancancer.fi
botniacancer.fi

Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry 
Karjalankatu 4 A 1 
80200 Joensuu 
puh. 013 227 600 
pohjois-karjalansyopayhdistys.fi

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry 
Kuninkaankatu 23 B 
70100 Kuopio 
puh. 017 580 1801 
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
pohjois-savonsyopayhdistys.fi

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Rautatienkatu 22 B 13 
90100 Oulu 
puh. 0400 610 292 
pohjois-suomensyopayhdistys.fi

Saimaan Syöpäyhdistys ry 
Maakuntagalleria 
Kauppakatu 40 D 
53100 Lappeenranta 
puh. 05 451 3770 
saimaa@sasy.fi
saimaansyopayhdistys.fi

Satakunnan Syöpäyhdistys ry 
Yrjönkatu 2, 2. kerros 
28100 Pori 
puh. 02 630 5750 
toimisto@satakunnansyopayhdistys.fi
satakunnansyopayhdistys.fi

Ålands Cancerförening rf 
Nyfahlers 
Skarpansvägen 30 
Ax-22100 Mariehamn 
tel. 018 22 419 
info@cancer.ax
cancer.aland.fi
cancer.ax

VALTAKUNNALLISET POTILASJÄRJESTÖT 

Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry 
Saukonpaadenranta 2 
00180 Helsinki 
puh. 010 4222 540 
info@colores.fi
colores.fi

Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry on suolistosyöpäpotilaiden 
valtakunnallinen etujärjestö. Järjestö tukee potilaita ja heidän läheisiään 
tarjoamalla heille suolistosyöpään liittyvää tietoa ja vertaistukea. Järjestö  
myös kouluttaa suolistosyöpäpotilaiden tukihenkilöitä.

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
Saukonpaadenranta 2
00180 Helsinki
puh. 040 147 0757
toimisto@europadonna.fi
europadonna.fi

Rintasyöpäyhdistys on rintasyöpäpotilaiden valtakunnallinen etujärjestö. 
Toiminnan ydin on tarjota vertaistukea sairauden eri vaiheissa ja näin  
parantaa rintasyöpäpotilaiden elämänlaatua.

Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry, Propo 
Saukonpaadenranta 2 
00180 Helsinki 
puh. 041 501 4176, 044 988 8844
toimisto@propo.fi
propo.fi

Suomen eturauhassyöpäyhdistys on eturauhassyöpäpotilaiden valta-
kunnallinen etujärjestö. Yhdistys tekee tiedotus-, koulutus- ja valistustyötä sekä 
järjestää erilaisia tilaisuuksia eturauhassyöpäpotilaille ja heidän omaisilleen.
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Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 
Kolmas Linja 29 
00530 Helsinki 
puh. 09 7318 0630, 040 514 6045 
le-invalidit@kolumbus.fi 
le-invalidit.fi

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on valtakunnallinen kurkku- ja 
suusyöpäpotilaiden etujärjestö. Järjestö järjestää puhekuntoutusta, 
sopeutumisvalmennusta sekä tukihenkilö- ja lomatoimintaa.

Suomen Syöpäpotilaat ry 
Malminkaari 5 
00700 Helsinki 
puh. 044 053 3211 (potilasoppaat, lomaviikot) 
puh. 044 515 7517 (verkostot) 
potilaat@syopapotilaat.fi
syopapotilaat.fi

Suomen Syöpäpotilaat ry on syöpäpotilaiden valtakunnallinen etujärjestö, 
jonka kolme päätehtävää ovat potilasviestintä, valtakunnallisten syöpäkoh-
taisten potilasverkostojen ylläpitäminen sekä syöpäpotilaiden valtakunnalli-
nen edunvalvonta.

Sylva ry 
Jaakonkatu 3 b 3 
00100 Helsinki
puh. 09 135 6866 
sylva@sylva.fi
sylva.fi

Sylva ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea 
syöpää sairastavia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Yhdistys järjestää 
vertaistukea, tapaamisia ja tuettuja lomia, jotka auttavat selviytymään syövän 
aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Yhdistys kouluttaa tukihenkilöitä ja 
järjestää koulutuspäiviä syöpää sairastavien lasten parissa työtä tekeville 
lääkäreille, hoitajille ja erityistyöntekijöille. Yhdistys julkaisee myös perheille 
tarkoitettuja oppaita ja jäsenlehteä.
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