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kun syöpä koskettaa
omaa tai läheistesi
elämää.
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Tervehdys Keski-Suomen Syöpäyhdistyksestä

Keski-Suomessa syöpään sairastuu tällä 
hetkellä vuosittain noin 1700 henkeä. 
Syöpään sairastuminen herättää paljon 
kysymyksiä ja huolta sekä sairastuneelle 
että läheiselle.  Tarjoamme sinulle ja lähei-
sillesi maksutta tietoa, toivoa ja tukea koko 
hoitopolkusi ajan.

 • TIETOA: Neuvontahoitajamme auttavat 
ja neuvovat sairastuneita ja heidän lähei-
siään sekä opastavat terveellisempään 
elämään.

 • TUKEA: Tukihenkilömme ja potilaille 
suunnatut kurssit sekä tapaamiset autta-
vat selviämään sairauden kanssa.

 • TOIMINTAA: Järjestämme kursseja ja 
ryhmiä syöpään sairastuneille ja heidän 
läheisilleen. Paikallisosastomme tarjo-
avat monipuolista liikunta- ja virkistys-
toimintaa sekä mahdollisuuden tavata 
muita syöpään sairastuneita ja heidän 
läheisiään.

Keski-Suomen Syöpäyhdistys on perustettu 
marraskuussa 1956. Toiminta-alueemme 
on koko Keski-Suomi. Meillä on lähes 5000 
jäsentä ja aktiivista paikallisosastotoimintaa. 
Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestönä 
olemme osa valtakunnallista syöpäjärjestö-
jen kokonaisuutta

Toivomme, että löydät tästä esitteestä itselle-
si sopivaa apua ja tukea. Olemme olemassa 
juuri Sinua varten ja tukenasi, kun syöpä 
koskettaa omaa tai läheisesi elämää. 

Tiedotamme aktiivisesti toiminnastamme 
verkkosivuillamme ja sosiaalisen median  
kanavissamme sekä uutiskirjeessä. Uutiskir-
jeen voit tilata helposti esimerkiksi täyttämäl-
lä tämän esitteen takasivulla olevan yhteyden-
ottolomakkeen. Päivitämme mahdollisesti 
muuttuvat tiedot verkkosivuillemme.

Hyvän kevään toivotuksin, 
Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen väki
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Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry yhteystiedot

HENKILÖKUNTA

Anne Astikainen 
toiminnanjohtaja 
p. 050 5167 878

Katriina Nokelainen
toimistosihteeri 
p. 014 3330 220

Marika Raitio 
neuvontahoitaja (sairaanhoitaja) 
p. 050 5914 180

Riitta-Liisa Sallinen
neuvontahoitaja (sairaanhoitaja)
p. 050 3467 170

Elina Vaskelainen
neuvontahoitaja (sairaanhoitaja)
p. 050 3529 117

Henkilökunnan sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@kessy.fi

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Kilpisenkatu 5 B 9, 40100 Jyväskylä
p. 014 3330 220

syopayhdistys@kessy.fi

www.keski-suomensyopayhdistys.fi

keskisuomensyopayhdistys

@keskisuomensyopayhdistys

Esteetön kulku sisäpihan kautta!

Rantaväylä

Väinönkatu

Kilpisenkatu

Vaasankatu

Yliopistonkatu

Kauppakatu

Vapaudenkatu

Hannikaisenkatu
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Henkilökohtainen neuvonta

NEUVONTAHOITAJAT 
Toimintamme tavoitteena on tukea hyvää 
elämää syövästä huolimatta ja syöpä huomi-
oiden. Annamme tietoa, tukea ja ohjausta 
syöpään sairastuneille, heidän perheilleen 
ja läheisilleen sekä kaikille, joita syöpä 
koskettaa. 

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen 
neuvontahoitajat ovat koulutukseltaan sai-
raanhoitajia. He tukevat sinua ja läheisiäsi 
syövän hoitopolun eri vaiheissa. Hoitajan 
kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuk-
sellisia ja maksuttomia eivätkä edellytä 
syöpäyhdistyksen jäsenyyttä. Muistathan 
varata oman henkilökohtaisen käyntiajan, 
jotta voimme palvella Sinua kiireettä. 

Neuvontahoitajan kanssa voit keskustella 
yhdistyksen toimistolla Kilpisenkadulla, 
maakuntavastaanotoilla, sairaala Novassa, 
etäyhteyksin, sähköpostitse tai puhelimessa. 
Teemme myös kotikäyntejä.

NEUVONTAHOITAJAN PALVELUT: 
 • Kriisi- ja tukikeskustelut sairastuneen  

ja läheisten kanssa
 • Lapset puheeksi -menetelmän käyttö 

keskusteluissa
 • Tukihenkilöiden koulutus ja välitys 
 • Ohjaus Syöpäjärjestöjen ja Kelan syöpä-

kursseille
 • Tietoa syövän perinnöllisestä alttiudesta. 

Tarvittaessa ohjaamme lisätutkimuksiin. 
 • Rintaproteesin sovitus- ja välityspalvelu 

rintaleikatuille naisille.

Terveysasema Tammi-helmikuu Maaliskuu Huhti-toukokuu

Joutsa 30.1. 7.3. 27.4.

Jämsä 6.2. 16.3. 4.5.

Keuruu 26.1. 9.3. 20.4.

Saarijärvi 25.1. 8.3. 19.4.

Viitasaari 1.2. 15.3. 26.4.

Äänekoski 23.1. 6.3. 17.4.

NEUVONTAHOITAJIEN MAAKUNTAVASTAANOTOT ERI TERVEYSASEMILLA

Varaathan myös maakuntavastaanotoille ajan toimistoltamme ma–to klo 9–15  
p. 014 3330 220.

Lisätietoja ja ajanvaraus  
neuvontahoitajien vastaanotolle 
maanantaisin–torstaisin  
klo 9.00–15.00 p. 014 3330 220.

i
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Apua ja tukea syöpään sairastuneen läheisille

Kun perheenjäsenellä on syöpä, se vaatii 
voimia ja jaksamista myös läheiseltä.  Yksin 
ei tarvitse jäädä, sillä olemme tukena myös 
sairastuneen läheisille.

KESKUSTELUAJAT LÄHEISELLE
Neuvontahoitajiemme vastaanotolle voit tul-
la maksutta keskustelemaan kaikista sairau-
den herättämistä ajatuksista, kysymyksistä ja 
tunteista. Olet tervetullut joko sairastuneen 
kanssa tai yksin. 

TUKIHENKILÖ LÄHEISELLE
Saman kokenut ymmärtää usein parhaiten. 
Parhaimmillaan vertaistuki tukee läheistä 
käsittelemään sairastumisen mukanaan 
tuomaa elämänmuutosta, omaa suhtautu-
mista siihen sekä sopeutumista tilanteeseen. 
Syöpään sairastuneen läheisenä voit saada 
tueksesi vertaistukijan tai saattohoidon tuki-
henkilön. 

LAPSIPERHEILLE, JOISSA VANHEMPI 
SAIRASTAA SYÖPÄÄ 
Syöpään sairastuminen haastaa vanhem-
muutta sekä perheen arkea. Monet vanhem-
mat kaipaavat tukea syöpään sairastumisen 
käsittelyyn itselleen ja perheen kesken. 
Äidin tai isän syöpään sairastuminen he-
rättää huolta ja monenlaisia mietteitä myös 
lapsissa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva 
perhe syövästä huolimatta.

LÄHEISTEN ILLAT 
Vertaistapaamiset läheisille torstaisin 2.2., 
2.3. ja 13.4. klo 17.00–18.30 Keski-Suomen 
Syöpäyhdistyksellä, Kilpisenkatu 5 B 9. Ryh-
mässä on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja 

kokemuksia siitä, millaista on elää syöpään 
sairastuneen läheisenä. Tapaamisissa 

mukana yhdistyksen neuvontahoitaja. 
Ei ennakkoilmoittautumista.

Lisätietoja läheisille suunnatusta 
tuesta sekä ajanvaraus neuvonta-
hoitajien vastaanotolle ma–to  
klo 9.00–15.00. p. 014 3330 220.

i
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Kurssitoiminta syöpään sairastuneen tukena

Kurssien tavoitteena on tarjota vertaistukea 
ja kuntoutumisen tukea syöpään sairas-
tuneen ja hänen läheistensä toipumiseen 
sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. 

Autamme sinua löytämään elämäntilan-
teeseesi sopivaa apua ja tukea Syöpäjärjestö-
jen ja Kelan kurssitarjonnasta.

Kursseille haku
Hakukaavakkeita yhdistyksen toimistolta 
tai yhdistyksen verkkosivuilta: 
https://www.keski-suomensyopayhdistys.
fi/kurssit-ja-ryhmat/kuntoutuskurssit/

i

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS 
JÄRJESTÄÄ VUONNA 2023  
SEURAAVAT KURSSIT:

 • Elämässä eteenpäin -kurssi pitkäaikaista 
tai levinnyttä syöpää sairastaville 22.–26.5, 
Peurunka, Laukaa. 

 • Hyvinvoinnin avaimet- kurssi eläkeikäisil-
le syöpää sairastaville 4.–8.9, Peurunka, 
Laukaa. 

 • Liikunnallinen avokurssi syöpään sairastu-
neille 4.4.–16.5.2023. 

 • Lynchin syndrooman kantajien yksilö- 
kurssi Suomen Suolistosyöpäyhdistys 
Colores ry:n kanssa marraskuussa 2023.

Kurssien toteutumisen edellytyksenä on 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen  
avustuskeskuksen (STEA) avustus.
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Tukihenkilöt

Tukihenkilömme ovat vapaaehtoisia, jotka 
haluavat auttaa ja tukea syöpään sairastu-
nutta sekä hänen läheisiään sairauden aihe-
uttamassa elämänmuutoksessa. Koulutam-
me tukihenkilöt Syöpäjärjestöjen yhteisten 
toimintaperiaatteiden ja mallin mukaisesti. 

Tukihenkilöitä sitoo vaitiolovelvolli-
suus ja kohtaamiset ovat aina luottamuk-
sellisia. Tukihenkilö ei korvaa ammatti- 
ihmisen tai läheisen tekemää työtä vaan 
täydentää sitä. 

VERTAISTUKIJAT 
Vertaistukijat ovat itse sairastaneet syövän tai 
heidän läheisellään on ollut syöpä. He autta-
vat sinua omien kokemustensa ja tietojensa 
pohjalta. Vertaistukijan kanssa voit tavata 
kasvotusten tai keskustella puhelimessa. 

Tukihenkilöä voit hakea ottamalla 
yhteyttä yhdistyksen neuvontahoita-
jaan tai linkin kautta yhdistyksen 
nettisivuilta: 
www.keski-suomensyopayhdistys.fi/
tukihenkilotoiminta/ 
haluan-tukihenkilon/

i

SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖT 
Saattohoidon tukihenkilöt tarjoavat tukea ja 
kiireetöntä läsnäoloa parantumatonta 
syöpää sairastaville ja saattohoidossa 
oleville sekä heidän läheisilleen kotona 
ja sairaalan vuodeosastoilla.                                                                                                                                 
                                               

Kuvassa yhdistyksen 
tukihenkilöitä.
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Tule vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoiset ovat yhdistyksemme voimava-
ra. Eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia 
tukihenkilöitä koulutetaan vapaaehtoistoi-
mintaan jatkuvasti. 

Toiminnassa mukana oleville tukihenki-
löille järjestetään koulutusta, säännöllistä työn- 
ja toiminnan ohjausta sekä muita tapaamisia. 
Tapaamiset ovat ryhmämuotoisia. Tarvittaessa 
tukihenkilöllä on mahdollisuus myös kahden- 
keskiseen tapaamiseen neuvontahoitajan 
kanssa.

i
Lisätietoja vapaaehtoistoiminnas-
tamme: neuvontahoitaja  
Marika Raitio  
p. 050 5914 180,  
marika.raitio@kessy.fi

VERTAISTUKIJAT  
Seuraava koulutus syyskuussa 2023.  
Koulutus toteutuu etänä Teamsin kautta

SAATTOHOIDON TUKIHENKILÖT  
Uusia saattohoidon tukihenkilöitä koulute-
taan säännöllisesti.

Meillä on monenlaisia muitakin vapaaehtois-
tehtäviä, mm: 
 • Roosanauha-tapahtumat ja -keräykset 

syys–lokakuussa 
 • Erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet 

Kuvassa yhdistyksen neuvonta-
hoitaja Marika Raitio ja tuki-
henkilö  Leila Pankkonen.

TIETOA – TUKEA – TOIVOA  |  9  



10  |  TIETOA – TUKEA – TOIVOA

Vertaistukiryhmät ja kokoontumiset, kevät 2023

Vertaistukiryhmissä keskustellaan muiden 
samassa tilanteessa olevien kanssa. Vertais-
ten tapaaminen auttaa huomaamaan, ettet 
ole sairautesi kanssa yksin. 

Ryhmät on lähtökohtaisesti tarkoitettu 
syöpäpotilaille, joiden sairastumisesta on 
alle viisi vuotta.

SEURAAVAT RYHMÄT KOKOONTUVAT 
KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN 
TILOISSA, OS. KILPISENKATU 5 B 9. 
 
Elämässä eteenpäin -ryhmä pitkäaikaista 
tai uusiutunutta syöpää sairastaville 
keskiviikkoisin 18.1., 15.2., 15.3., 12.4. ja 17.5. 
klo 16.00–17.30. 

Fuck Cancer -kahvit 
Vertaisryhmä syöpää sairastaville ja sen 
sairastaneille noin 18–40-vuotiaille nuoril-
le aikuisille 24.1., 21.2., 28.3., 25.4. ja 6.6. 
klo 16.30–18.00. Kahvit ovat Fuck Cancer 

-brändin alaista, Sylva ry:n 
koordinoimaa valtakunnallis-
ta toimintaa syöpään sairas-
tuneiden nuorten aikuisten ja 
heidän läheistensä hyväksi.

Vertaisryhmä rintasyöpään sairastuneille 
keskiviikkoisin 25.1., 22.2., 29.3., 19.4. ja 
24.5. klo 17.00–18.30. Ohjaajina vertaisoh-
jaajat Else Turtiainen ja Elina Peränen. 
Toteutus yhteistyössä Rintasyöpäyhdistys 
Europa Donnan kanssa. 

Vertaisryhmä levinnyttä 
rintasyöpää sairastaville
ma 30.1. ja 27.2. klo 
17.00–18.30. Ohjaajana 
kokemusasiantuntija Riina 
Vakkilainen. Toteutus yhdessä 
Rintasyöpäyhdistys Europa 
Donnan kanssa.

Sururyhmä 
puolisonsa syöpään menettäneille tiistaisin 
31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2. ja 14.3.  
klo 17.00–18.30. Ryhmässä saat mahdolli-
suuden jakaa ajatuksia ja tunteita muiden 
vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. 
Ohjaajina sairaalapastori Niina Kari ja yhdis-
tyksen sairaanhoitaja Riitta-Liisa Sallinen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 20.1.23 men-
nessä riitta-liisa.sallinen@kessy.fi /  
p. 050 3467 170.

Ryhmiin ilmoittautumiset viimeistään 
ryhmän kokoontumista edeltävänä 
arkipäivänä klo 12.00 mennessä, ellei 
toisin mainita: syopayhdistys@kessy.fi tai  
p. 014 3330 220. Ryhmät kokoontuvat, 
kun ilmoittautuneita on vähintään kolme.

Tarkistathan mahdollisesti muuttuvat 
tiedot verkkosivujemme ajankohtaista- 
osiosta.

i
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Vertaistapaaminen keuhkosyöpään 
sairastuneille 
22.2. klo 13.00–14.30.  Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset 21.2. mennessä Marika Raitio p. 050 
5914 180 / marika.raitio@kessy.fii.

Avoin kohtaamispaikka kaikille, joita 
syöpä koskettaa 
tiistaisin 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. klo 13.00–
14.30. Tule yksin tai ystävän kanssa. Mukana 
yhdistyksen vertaisohjaaja. Ei ennakkoil-
moittautumista. 

Jyvässeudun Heimoveljet kaikille  
syöpää sairastaville miehille  
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
klo 18.00. Lisätiedot Harri Väisänen p.040 
5776 619, harri.e.vaisanen@gmail.com. 
Huom. Heimoveljet tutustuvat 1.2. Sairaala 

Novan Syöpätautien poliklinikan toimintaan 
ja 5.4. on avoin ilta kaikille miehille eturauhas-
syöpään liittyen.

Keuruun vertaisryhmä  
syöpään sairastuneille torstaisin 26.1., 9.3. 
ja 20.4. klo 16.30–18.00, Seurakuntakeskus 
Kippavuorentie 16. Ohjaajana yhdistyksen 
sairaanhoitaja. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set viimeistään edellisenä päivänä klo 12.00 
syopayhdistys@kessy.fi / p. 014 3330 220.

Saarijärven vertaisryhmä  
syöpään sairastuneille keskiviikkoisin 25.1., 
8.3. ja 19.4. klo 16.30–18.00. Ohjaajana yh-
distyksen sairaanhoitaja. Paikka tarkentuu 
myöhemmin. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
viimeistään edellisenä päivänä klo 12 syopa-
yhdistys@kessy.fi / p. 014 3330 220.

Vertaistapaamisia järjestetään myös  
muissa Keski-Suomen kunnissa.

Lisätietoja sivulta 15 alkaen. Seuraa myös 
paikallislehtiä ja yhdistyksen verkkosivuja!

i
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Syöpään sairastuneet lapset

SOPUKKA on syöpään sairastuneiden lasten 
ja heidän vanhempiensa vertaisryhmä. 
Sopukan toiminnasta tiedotetaan perheille 
sähköpostilla tai kirjeitse.

Yhdistyksellämme on runsaasti jäsenetuja 
lapsen sairastuttua. Lisätietoja verkkosivuil 
lamme www.keski-suomensyopayhdistys.fi.  
tai marika.raitio@kessy.fi/ p. 050 5914 180.

Seuraa verkkosivujamme ja sosiaalisen 
median tapahtumiamme, joissa on ajankoh-
taiset tiedot myös niistä tapahtumista, jotka 
eivät näy esitteessä. 

 • Avoimet ovet Ystävänpäivänä 14.2.2023 klo 
13.00–15.00 yhdistyksen tiloissa, Kilpisen-
katu 5 B 9. Ei etukäteisilmoittautumista. 
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme! 

 • Ensitietopäivä kaikille vastikään avanne-
leikatuille potilaille 14.3.2023 klo 12.00–
16.00. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä 
Novan avannehoitajien kanssa.  Lisätie-
toja avannehoitajilta p. 014 269 5759. 
Numeroon voi jättää soittopyynnön 
ma-pe klo 9.00–12.00. Ilmoittautumiset 
viikkoa ennen tilaisuutta Keski-Suomen 
Syöpäyhdistykseen p. 014 3330 220 (ma-
to klo 9–15).

 • Paperit kuntoon – Testamentti, edunval-
vontavaltakirja ja hoitotahto 22.3.2023  
klo 17.00–18.30. Alustajana Keski-Suo-
men Syöpäyhdistyksen hallituksen 
varajäsen, asianajaja Tero Lakka. Tilai-
suuteen mahtuu 35 henkeä ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Tilaisuus on suun-
nattu syöpään sairastuneille ja heidän 
läheisilleen. Ilmoittautumiset 20.3. 
mennessä p. 014 3330 220  
(ma–to klo 9–15). 

 • Vertaistuellinen viikonloppu lapsensa  
syöpään menettäneille perheille 
24.–26.3.2023 Taulun Kartanolla. 
Viikonloppu toteutetaan yhteistyössä 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja Poh-
jois-Karjalan Syöpälastenkerho Sykkyrän 
kanssa. Hakuaika 1.–31.1. Lisätiedot ma-
rika.raitio@kessy.fi / p. 050 5914 180.

Teemalliset tapahtumat

“Sopukan retkillä 
on kivaa, kun 
tapaa muita 

lapsia.”
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 • Vertaisviikonloppu gynekologista syöpää 
sairastaville 28.–30.4.2023 Peurungassa. 
Viikonloppu järjestetään yhteistyössä 
Suomen gynekologiset syöpäpotilaat ry:n 
kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
31.3. mennessä.

 • Kaikkien miesten avoin ilta 5.4.2023 klo 
18.00–19.30. Paikka: Jyväskylän kaupun-
ginkirjasto, Minnansali  
Urologi, ylilääkäri Heikki Seikkula alus-
taa aiheesta eturauhassyöpä ja hoito tä-
nään. Lisäksi keskustelua ja kysymyksiä. 

 • Ensitietopäivä syöpään sairastuneille 
25.5.2023 klo 12.00–15.00 yhteistyössä 
sairaala Novan syöpätautien asiantun-
tijoiden kanssa. Paikka: Sairaala Novan 
auditorio. 

 • Perheet yhdessä tapahtuma 27.5.2023 klo 
10.00–13.00 Mäkimatin perhepuistossa. 
Avoin tapahtuma perheille koordinoi 
Mieli ry ja Martat yhdessä Yläkaupungin 
yö -tapahtuman kanssa.
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Kevään aikana järjestämme kaksi erilaista 
liikuntaryhmää. Ryhmien toteutumista 
tukee taloudellisesti Keski-Suomen Syöpä-
yhdistyksen naistoimikunta. Ryhmät 
käynnistyvät, mikäli ilmoittautuneita/ryhmä 
on määräaikaan mennessä vähintään viisi 
henkeä.

Liikunta

 • Lihaskuntoryhmä keskiviikkoisin 25.1., 
1.2., 8.2., 15.2. ja 22.2. klo 16.30–17.30 
liikuntakeskus Buugissa. Ryhmä on 
tarkoitettu kaiken ikäisille syöpään 
sairastuneille naisille ja miehille. 
Enimmäisosallistujamäärä 20 henkeä. 
Ohjaajana liikunnanohjaaja, 3. vuoden 
fysioterapiaopiskelija Elina Lius. Oma-
vastuu 15 euroa koko kaudelta. Sitovat 
ilmoittautumiset ja lisätietoja 15.1.  
mennessä syopayhdistys@kessy.fi /  
p. 014 3330 220.

 • Iloa ja hyvää oloa tanssien perjantaisin 
10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 14.4., 21.4. ja 28.4. 
klo 15.00–16.00, Kuntomaailma Tori-
keskus 3. kerros. Ryhmä on tarkoitettu 
kaiken ikäisille syöpään sairastuneille 
naisille. Tunneilla tanssitaan helppoja 
tanssilavoilta tuttuja ja uusiakin tansse-
ja. Et tarvitse paria, tunnilla tanssitaan 
yksin. Ota mukavat sisäliikuntavaat-
teet, tanssikengät, lenkkarit tai tossut 
sekä juomapullo mukaan. Ohjaajana 
ryhmäliikuntaohjaaja Seija Juutilainen. 
Omavastuu 15 euroa koko kaudelta. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja 28.2. 
mennessä syopayhdistys@kessy.fi / p. 
014 3330 220.

Yhdistys järjestää myös ohjattuja liikunnal-
lisia aktiviteetteja. Seuraathan ilmoittelu-
amme mm. verkkosivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa.

i
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Oppaat, kirjat, kortit, adressit ym. materiaalit

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toimistolla 
on tarjolla erilaisia oppaita ym. materiaaleja 
syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. 

Potilasoppaat
Suomen Syöpäpotilaat ry ylläpitää kattavaa 
ja ajanmukaista potilasopasvalikoimaa. Op-
paiden tarkoituksena on tukea syöpäpotilaita 
ja heidän läheisiään asiallisen ja ymmärret-
tävän tiedon hankinnassa syöpäsairauteen 
liittyen. Yksityishenkilöille oppaat ovat 
maksuttomia. Voit noutaa oppaita syöpäyh-
distyksen toimistosta aukioloaikana tai tilata 
Suomen Syöpäpotilaat ry:ltä.   

Uima-asun käyttöoikeusrannekkeet  
ja -merkit  
Ranneke ja merkki oikeuttavat käyttämään 
uimapukua uimahallin sauna- ja pesuti-
loissa. Uima-asun käyttöoikeusrannekkeita 
ja -merkkejä on myynnissä yhdistyksellä. 
Lisätietoja saat neuvontahoitajilta. 

Muut materiaalit 
Meiltä voit myös ostaa syövän kokeneiden 
kertomuksia sairauden vaiheista sekä kortte-
ja ja adresseja, joilla tuet syöpätyötä.

Suomen Syöpäpotilaat ry ylläpitää kattavaa  
potilasopasvalikoimaa. Esimerkiksi näitä ja muita 

oppaita voit noutaa tai tilata syöpäyhdistyksen 
toimistolta tai voit ladata ne verkkosivuilta  

osoitteesta www.syopapotilaat.fi/potilasoppaat/.



16  |  TIETOA – TUKEA – TOIVOA

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenyys

Syöpään sairastuminen tuo monenlaista 
huolta niin sairastuneille kuin heidän lähei-
silleen. Autamme tarjoamalla tietoa, tukea 
ja toivoa

Tule kanssamme mukaan tekemään 
hyvää ja liity jäseneksemme! Yhdistykseen 
voivat liittyä jäseneksi syöpään sairastuneet, 
heidän läheisensä ja kaikki, jotka haluavat 
olla tukemassa yhdistyksen toimintaa. 

YHDISTYKSEN JÄSENEKSI voit liittyä
 • lähettämällä meille takakannessa olevan 

yhteystietolomakkeen, jonka postimak-
su on maksettu. Lähetämme postitse 
jäsenmaksupankkisiirron jäsenmaksua 
varten. 

 • täyttämällä liittymistiedot verkkosivuil-
lamme https://www.keski-suomensyopa-
yhdistys.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

 • olemalla yhteydessä yhdistyksen toimis-
toon puh. 014 3330 220 tai sähköpostitse 
syopayhdistys@kessy.fi

Henkilöjäsenmaksu on 25 €/
kalenterivuosi. Liittymällä 
jäseneksi tuet Keski-Suo-
men Syöpäyhdistyksen 
alueella tehtävää, 
tärkeää syöpätyötä.

Jäsenedut 2023
 • Syöpä-lehti 4 kertaa vuodessa
 • Hoitopäiväkorvaus 5,00 €/vrk
 • Majoitusavustus Jyväskylässä annettavan 

syöpäsairauteen liittyvän hoidon aikana 
 • Alennuksia mm. seuraavien yritys-

ten palveluista: kylpylähotelli Scandic 
Laajavuori, kylpylähotelli Peurunka, 
Green Star -hotellit, Easyfit  ja LadyLine 
-kuntokeskukset. 

 •   Kalajoella sijaitsevan lomaosak-
keen käyttöoikeus viikolla 22. 

Huoneisto on 47 m², yöpy-
mään mahtuu 6 henkeä. 

Omavastuu 50 e/ 
viikko. 
• Lapsipotilaiden   
    perheiden tuki

LAHJOITA!

Halutessasi voit tukea 
toimintaamme lahjoittamalla. 
Jokainen lahjoitus on tärkeä! 

Lahjoitustili FI56 5290 0220 2133 24. 
Keräyslupa nro RA/2019/1188

Kiitos tuestasi!

Päivitämme kaikki jäsenetumme 
verkkosivuillemme. Lisätietoja  
www.keski-suomensyopayhdistys.fi/
Jäsenyys

Jäsenetuihin liittyvät tiedustelut  
p. 014 3330 220 tai  
syopayhdistys@kessy.fi

i
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Naistoimikunta

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen yhteydes-
sä toimiva vapaaehtoinen naisten joukko 
järjestää erilaisia hyväntekeväisyystapahtu-
mia ja on näin suurena apuna yhdistyksen 
varainhankinnassa.

Kirsti Korpela, puheenjohtaja,  
p. 050 5457 707, kirsti.korpela@gmail.com

Riikka Mahlamäki-Kaistinen,  
varapuheenjohtaja/tiedottaja
p. 050 5996 773, r.mahlamaki@gmail.com

Tule mukaan
aktiiviseen

paikallisosasto-
toimintaamme!

Paikallisosastot

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen paikallis-
osastojen tapaamisissa on syöpään sairas-
tuneiden, heidän läheistensä ja muuten 
asiasta kiinnostuneiden mahdollisuus tavata 
virkistyksen ja vertaistuen merkeissä. Ota 
yhteyttä paikallisosastosi puheenjoh-
tajaan ja seuraa paikallislehtiä sekä 
yhdistyksen verkkosivuja www.
keski-suomensyopayhdistys.fi 
ja Facebook-päivityksiä.
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Jyväskylän seudun paikallisosasto

Sirpa Yksjärvi, puheenjohtaja
p. 050 5588 008
sirpa.yksjarvi@gmail.com

Marja Pakkanen, sihteeri 
p. 040 7195 061 
marja.pakkanen@hotmail.com

i
Toiminnasta ilmoitetaan yhdistyksen 
verkkosivusivulla www.keski-suomen-
syopayhdistys.fi/paikallisosastot/
jyvaskylan-seudun-paikallisosasto/

TAPAHTUMAT: 

 • Käsityökerho joka kuukauden toinen 
maanantai 9.1., 13.2., 13.3. ja 15.5. klo 
17.00. Kerho ei kokoonnu pyhäpäivinä. 
Vetäjinä Anne Raivio & Sanna Talasjärvi 

 • Keilausta yhdistyksen jäsenille Scandic 
Laajavuoren keilahallissa tammi– 
toukokuussa, joka kuukauden viimeinen 
tiistai klo 17.30–19.00. Vuoro on maksu-
ton. Ilmoittautumiset Mari Putkoselle  
p. 040 7718 023 keilausvuoroa edeltä-
vään perjantaihin mennessä.

 • Vuosikokous 20.2.2023
 • Anastasia-musikaali, Tampereen Teatteri 

11.3.2023 klo 13.00
 • Kesäteatteri
 • 2–3 yön retki myöhemmin sovittavaan 

kohteeseen 
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Joutsan seudun paikallisosasto

Seppo Pänkäläinen, puheenjohtaja
p. 0400 787 664, seppo.pankalainen@pp.inet.fi 

Katri Viinikainen, sihteeri
p. 0400 840 913, katri.viinikainen@hotmail.com

Riitta Nurminen, rahastonhoitaja
p. 040 7597 806, riitta.nurminen67@gmail.com

i
Tarkemmat tiedot paikallisosaston 
toiminnasta ilmoitetaan paikallis- 
lehti Joutsan Seudussa.

TAPAHTUMAT JA RYHMÄT: 

 • Lääkäriluento yhteistyössä  
Sydänyhdistyksen kanssa

 • Teatteriretki 
 • Luontoiltapäivä

RoosaRouvat
Ryhmä on tarkoitettu kaikille syöpää 
sairastaville naisille. Ryhmä kokoontuu 
kerran kuussa, paikasta ilmoitetaan Joutsan 
Seudussa. 

Kuntosalivuoro tiistaisin klo 17.00–18.00 
Jousen alakerrassa  

RoosaRouvien yhteyshenkilö  
Tuula Lahtela p. 0400 708 221.

Kankeromiehet
Ryhmä on tarkoitettu kaikille syöpää 
sairastaville miehille. Ryhmä kokoontuu 
kerran kuussa, paikasta ilmoitetaan Joutsan 
Seudussa. 

Sauvakävely tiistaisin klo 16.00 alkaen, 
vaihtoehtona kuntosali Jousen alakerrassa 
klo 16.00.

Kankeromiesten yhteyshenkilö  
Seppo Pänkäläinen p. 0400 787 664 

Joutsan seudun paikallisosasto toimii Joutsan ja Luhangan kunnan alueella.
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Jämsän seudun paikallisosasto

Vuokko Jokinen, puheenjohtaja 
p. 0400 521 703
jokinenvuokko8@gmail.com

Jouko Hytönen, sihteeri
p. 045 2499 797
jhytonen4@gmail.com

i
Toiminnasta ilmoitetaan kaupunki- 
lehti Vekkarin seurapalstalla ja yhdis-
tyksen verkkosivulla www.keski-suo-
mensyopayhdistys.fi/paikallisosas-
tot/jamsan-seudun-paikallisosasto/

TAPAHTUMAT JA RYHMÄT:
 
Avoin vertaistukiryhmä naisille  
Ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensim-
mäinen tiistai klo 17.30 Jameksen tiloissa, 
Mottilantie 11, Jämsä.  Kokoonnumme luot-
tamuksellisessa ilmapiirissä juttelemaan. 
Aiheet tukevat henkistä ja fyysistä terveyttä 
sekä hyvinvointia. Alustajina kunkin aiheen 
asiantuntijoita. 

Yhteyshenkilöt Seija Turkki p. 040 8653 359, 
turkki.seija@gmail.com ja Anne Helimäki  
p. 050 3025 838, anneriitta2@gmail.com.
 
Avoin vertaistukiryhmä naisille, joiden 
sairastumisesta on alle kolme vuotta
Ryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen 
tiistai klo 16.30–18.00 Jameksen tiloissa, 
Mottilantie 11, Jämsä. Ryhmässä voit vaihtaa 
luottamuksellisesti ajatuksia ja kokemuksia 
toisten samassa tilanteessa olevien kanssa.  
Lisäksi pääset kuulemaan asiantuntijaluen-
toja. Ohjaajana vertaisohjaaja Riitta-Liisa 
Soikka.   
  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset ryhmään vii-
meistään edellisviikon perjantaina
p. 040 751 469, riittaliisa.soikka@gmail.com.

Keskustelu- ja toimintaryhmä 
Ryhmä kokoontuu joka kuukauden toinen 
torstai klo 17.00 Jämsänkoskella Kyöpelissä, 
Kauppakatu 3, Jämsänkoski. Toiminta on 
tarkoitettu Jämsän seudulla oleville syöpäs-
airaille ja heidän läheisilleen. Keskustelua, 
yhdessä tekemistä ja henkisen hyvinvoinnin 
tukemista. Alustajiksi pyydetään aiheiden 
asiantuntijoita.

Yhteyshenkilö Vuokko Jokinen puh.0400 
521 703, jokinenvuokko8@gmail.com.

Miestenryhmä 
Ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensim-
mäisenä keskiviikkona klo 18.00 Jameksen 
tiloissa, Mottilantie 11, Jämsä, keskustellen 
sekä nauttien hengen ja ruumiin ravintoa. 
Ohjaajana Immu Isosaari.  

Yhteyshenkilö Jouko Hytönen
p. 045 2499 797, jhytonen4@gmail.com.

Kevätkaudella ohjattu kuntosali naisille  
torstaisin klo 17.00–18.00 ja 18.00–19.00
Jämsän liikuntahalli, Keskuskatu 16, Jämsä.
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Ääneseudun paikallisosasto

Oili Kautto, puheenjohtaja
p. 0400 916 802
oili.kautto@pp.inet.fi

Tuula Kauppinen, sihteeri
kauppinen.tuula@gmail.com

i
Toiminnasta ja tilaisuuksista  
ilmoitetaan Pikkukaupunkilainen 
-lehdessä.

TAPAHTUMAT JA RYHMÄT: 

 • Naisten ryhmä alle 3 v. sairastumisesta 
tiistaina 21.2. ja keskiviikkona 19.4. klo 
17.30 Rinkeli, Torikatu 4, Äänekoski.

 • Naisten ryhmä alle 3 v sairastumisesta 
maanantaisin 9.1., 6.3. ja 8.5. klo 17.30 
Suopunki, Suolahti.

 • Kerhoillat keskiviikkoisin 11.1., 8.2., 
8.3.,5.4. ja 3.5. klo 18.00 Suopunki, 
Suolahti.

 • Kerhoillat keskiviikkoisin 25.1., 22.2., 
22.3.,26.4. ja 24.5 klo 18.00 Rinkeli, 
Äänekoski.

 • Ohjattu kuntosali maanantaisin  
klo 12.15–13.30 Liikuntatalo ja omatoi-
misesti perjantaisin klo 13.00–14.00 
Hurrikaanisali, Äänekoski.

 • Ohjattu vesijumppa keskiviikkoisin klo 
12.20–13.00 Vesivelho, Äänekoski

Ryhmät tarkoitettu syöpään sairastuneille.

 • Tarjoamme jäsenillemme 2 ilmaista 
uintikertaa maaliskuussa Äänekosken tai 
Suolahden uimahallissa.

 • Järjestämme teatteriretkiä sekä kesäret-
ken yhdessä Reumayhdistyksen kanssa.

Ääneseudun Heimoveljet
Kokoontumiset joka kuukauden ensim-
mäinen tiistai klo 10.00 Äänekosken 
kaupungintalon kahvion kabinetissa. 
Kokoontumisista ilmoitetaan myös 
Pikkukaupunkilaisen seurapalsta ilmoi-
tuksella.

Kevään aikana tulee Suomen eturauhas-
syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja pi-
tämään esitelmän eturauhassyövän sen 
hetken tilanteesta. Asiasta ilmoitetaan 
tarkemmin, kun ajankohta tarkentuu.

Käymme tutustumassa Suomen ilma-
voimamuseoon, asiasta ilmoitetaan 
tarkemmin keväällä.

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet.

Tarkempia tietoja antaa puheenjohtaja 
Jarmo Eskelinen p. 040 5177 458.
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TAPAHTUMAT: 

 • Keväällä Nuotioilta syöpään sairastu- 
neille ja heidän läheisilleen

 • Kesällä teatteri-/konserttimatka

 • Elo-/syyskuussa Hyvinvointipäivä  
Suvannonlahdessa

Pihtiputaan kerho

Helena Paananen, yhteyshenkilö 
p. 040 8410 272
helena_paananen@hotmail.com

Pihtiputaan kerho kokoontuu joka toinen 
kuukausi. 

i
Kerhon kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehti Kotiseudun Sanomien 
Seuratoiminta -palstalla ja kerhon 
Facebook-sivulla.

Tule rohkeasti 
mukaan. Olet 

lämpimästi 
tervetullut!
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Valtakunnallinen apu ja tuki

SYÖPÄKIPULINJA
Palvelee potilaita, heidän läheisiään ja ter-
veydenhuoltohenkilöstöä valtakunnallisesti. 
Tarvittaessa otetaan yhteys potilasta hoita-
vaan tahoon ja etsitään yhdessä ratkaisua  
kipuongelmaan. Syöpäkivun hoidon koke-
neet asiantuntijat ma-pe klo 9.00–12.00  
p. 050 3696 707. 

VALTAKUNNALLISET  
POTILASJÄRJESTÖT 

 • Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 
www.le-invalidit.fi 

 • Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry 
www.propo.fi 

 • Sylva ry   
www.sylva.fi 

 • Suomen Syöpäpotilaat ry   
www.syopapotilaat.fi 

 • Colores – Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry  
www.colores.fi 

 • Rintasyöpäyhdistys –  
Europa Donna Finland ry  
www.europadonna.fi

Syöpäjärjestöjen maksuton neuvonta- 
puhelin: p. 0800 19 414 ma ja to  
klo 10.00–18.00 sekä ti, ke ja pe klo 
10.00–15.00

Livechat neuvontahoitajan kanssa:  
www.kaikkisyövästä.fi

Sähköpostineuvonta: neuvonta@cancer.fi

Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen etuus-
neuvonta: p. 0800 411 303 keskiviikkoisin 
klo 15.00–17.00.Toimeentulo- ja etuus- 
kysymykset. 

i
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Valtakunnalliset potilasverkostot

Valtakunnallisen potilasverkostotoiminnan 
tarkoituksena on, että kenenkään ei tarvitse 
jäädä yksin sairastamisen herättämien 
kysymysten kanssa. Verkostot toimivat Face-
book-ryhminä.

Potilasverkostoista ja virkistyslomista 
lisätietoja: Suomen Syöpäpotilaat  
www.syopapotilaat.fi tai p. 044 053 3211

i
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Omia muistiinpanoja ja kysymyksiä
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Yhteydenottolomake

Tällä lomakkeella voit

 • liittyä Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen 
jäseneksi. 

 • ilmoittaa yhdistyksellemme osoitteesi 
muutoksesta.

 • jättää yhteystietosi Keski-Suomen 
Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan 
yhteydenottoa varten. Yhteydenoton tar-
koituksena on esitellä Syöpäyhdistyksen 
tarjoamia tukimuotoja ja tietokanavia.

i
Allekirjoitus ei sido Sinua mihinkään. Palve-
lumme eivät myöskään edellytä yhdistyksen 
jäsenyyttä. Yhteystietojesi käsittely on luotta-
muksellista ja tietoturvallista. Voit halutessasi 
kieltää niiden käytön myös myöhemmässä 
vaiheessa. Tietojasi ei luovuteta kolmannelle 
osapuolelle eikä kaupallisiin tarkoituksiin.

Liityn jäseneksi (25 €/vuosi 2023)

Osoitteeni on vaihtunut. Ilmoitan yhdistykselle osoitteenmuutoksesta.

Haluan Syöpä-lehden 
(lehti on jäsenetu)

Kyllä En

Toivon neuvontahoita-
jan yhteydenottoa

Kyllä Ei

Jäsennumero (jos olet jo jäsen)

Nimi

Osoite

Postinumero   Postitoimipaikka

Sähköposti

Puhelinnumero

Pvm  Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteystietoni (nimi ja sähköposti) 
saa liittää Keski-Suomen Syöpä- 
yhdistyksen uutiskirjeen tilaajalistalle

Kyllä Ei
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Irrota sivu, taita tästä ja niittaa yläreunasta

Vastaanottaja 
maksaa  

postimaksun

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY
Kilpisenkatu 5 B 9

40100 Jyväskylä

VASTAUSLÄHETYS
sopimus 5008089

00003 Helsinki


