
 

 

  

Kevään 2023

vertaisryhmät
 

Kevään uusia ryhmiä ovat sururyhmä 

 
puolisonsa menettäneille, liikunnalliset

 

Tämä on Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen ensimmäinen uutiskirje. 
 Toivomme, että kirjeen avulla löydät kaipaamaasi tietoa ja toimintaa.

Jatkossa uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
 Toivotamme Sinulle ja läheisillesi hyvää joulua ja onnekasta uutta vuotta!

 

 

 

 

 

Yhdistyksemme toiminta
 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys on vuonna 1956 perustettu potilas- ja kansanterveysjärjestö.

Olemme Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja osa Syöpäjärjestöjä. Yhdistyksemme toimii

koko Keski-Suomen alueella. Tärkein tehtävämme on olla syöpään sairastuneen ja hänen

läheistensä tukena. Voit olla meihin yhteydessä kaikissa syöpään liittyvissä huolissa ja

kysymyksissä. 

 

Keväällä 2023 järjestämme tuttuun tapaan runsaasti toimintaa syöpään sairastuneille ja heidän

läheisilleen. Tätä uutiskirjettä kirjoitettaessa kevään 2023 esitteemme on menossa painoon.

Siihen on koottu mm. neuvontahoitajan palvelut, vertaisryhmät, kurssit, tukihenkilötoiminta,

teemalliset tapahtumat, paikallisosastojemme toiminta ja paljon muuta. Esite ilmestyy

tammikuussa paperisena ja sähköisenä. Painetun esitteen saat yhdistyksen toimistolta, sairaala

Novasta ja maakunnan eri terveysasemilta.

 

 

Lue lisää yhdistyksen kotisivuilta
 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4526495/0/0/8594/2858/7/


 

Järjestämme syöpään sairastuneille ja läheisille
vertaisryhmiä ja -tapaamisia sekä teemailtoja.
 

lihaskunto- ja tanssiryhmät sekä avoin

päiväryhmä sairastuneille. Lisäksi

järjestämme vertaistapaamisen

keuhkosyöpään sairastuneille. Käynnistämme

myös Keuruun ja Saarijärven vertaisryhmät.

 

Lue lisää

 

 

 

Neuvontahoitajamme ovat sinua varten
 

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajat ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia. He

tukevat sinua ja läheisiäsi syövän hoitopolun eri vaiheissa. Hoitajan kanssa käydyt keskustelut

ovat luottamuksellisia ja maksuttomia eivätkä edellytä syöpäyhdistyksen jäsenyyttä.

Toimintamme tavoitteena on tukea hyvää elämää syövästä huolimatta ja syöpä huomioiden.

 

Neuvontahoitajan kanssa voit keskustella yhdistyksen toimistolla Kilpisenkadulla, sairaala

Novassa, etäyhteyksin, sähköpostitse tai puhelimessa sekä Joutsan, Jämsän, Keuruun,

Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken terveysasemilla. Teemme myös kotikäyntejä.

 

Lue lisää

 

 

 

 

Ellet vielä ole yhdistyksen jäsen, liity jäseneksi

  

Syöpään sairastuminen tuo monenlaista huolta niin sairastuneille kuin heidän läheisilleen.

Autamme tarjoamalla tietoa, tukea ja toivoa. Vuodelle 2023 meillä on ilo tarjota runsaasti

uusia jäsenetuja. Päivitämme kaikki jäsenetumme verkkosivuillemme.

 

Henkilöjäsenmaksu on 25 €/kalenterivuosi. Liittymällä jäseneksi tuet Keski-Suomen

Syöpäyhdistyksen alueella tehtävää, tärkeää syöpätyötä. 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4526811/0/0/8594/2858/7/
https://www.emaileri.fi/g/u/4526812/0/0/8594/2858/7/


 

 

- Olen muuramelainen freelance
toimittaja/tiedottaja. Kessyn toiminnassa olen ollut
mukana noin kahdeksan vuotta ja erityisen
aktiivisti toimin yhdistyksen Naistoimikunnassa.
Koen kiitollisuutta siitä, että saan osaltani olla
tukemassa Kessyn tärkeää toimintaa. 

 Riikka Mahlamäki-Kaistinen
 

 

 

Yhdistyksen

vuosikokouksen valinnat
 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous

pidettiin 15.12.2022. Yhdistyksen toiminnassa

vuodesta 2019 alkaen mukana ollut Vesa

Kataja jättää yhdistyksen puheenjohtajan

tehtävän. Puheenjohtajana jatkaa vuodesta

2023 alkaen Riikka Mahlamäki-Kaistinen.

Kokonaisuudessaan uuden hallituksen

kokoonpanon näet verkkosivuiltamme

vuoden 2023 alkaessa.

 

Lue lisää

 

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

 

 

 

Liity tästä
 

 

 

 

 

 

 

Apua ja tukea syöpään

sairastuneen läheiselle
 

Kun perheenjäsenellä on syöpä, se vaatii

voimia ja jaksamista myös läheiseltä. Läheiset

joutuvat käsittelemään sairauden muuttamaa

elämäntilannetta ja omaa jaksamistaan. Yksin

ei tarvitse jäädä, sillä olemme tukena myös

sairastuneen läheisille. Kysy lisää

neuvontahoitajiemme tuesta, vertaistuesta,

läheisten illoista ja muusta tuesta läheisille.

 

Lue lisää

 

 

 

Haluatko tukihenkilön?
 

Tietyissä tilanteissa kuunteleva korva ja

myötätuntoinen läsnäolo ovat tärkeintä apua,

mitä sairastunut voi saada. Keski-Suomen

Syöpäyhdistys välittää vertaistukihenkilöitä ja

järjestää erilaisia vertaistukiryhmiä sekä -

tapaamisia. Välitämme myös saattohoidon

tukihenkilöitä. Saattohoidon tukihenkilöt

ovat vierellä kulkijoina sairastuneelle ja

hänen läheisilleen, kun syöpä on

parantumaton, tai saattohoitovaiheessa.

 
 

Lue lisää

 

 

Vuokko Jokiselle pronssinen syöväntorjuntatyön

https://www.emaileri.fi/g/u/4536167/0/0/8594/2858/7/
mailto:syopayhdistys@kessy.fi
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https://www.emaileri.fi/g/u/4526812/0/0/8594/2858/7/
https://www.emaileri.fi/g/u/4526814/0/0/8594/2858/7/


 

 

Naistoimikunnan ystävänpäiväjuhla kerää
vuosittain yhteen ison joukon ihmisiä, jotka
haluavat nauttia kivasta illasta ja tehdä samalla
hyvää. Ystävänpäivänjuhlan tuotto menee
lyhentämättömänä keskisuomalaisten syöpään
sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemiseen.
 

 

Naistoimikunnan

ystävänpäiväjuhla
 

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen

Naistoimikunta järjestää ystävänpäivänjuhlan

helmikuun 11. päivä Jyväskylän ravintola

Priimuksessa (Taulumäentie 45) klo 18.00.

 

Juhlaillallisen lisäksi ohjelmassa on

livemusiikkia, kulttuuripitoinen esitys ja

hyvää seuraa.

 

Liput 80 euroa Naistoimikunnan jäseniltä,

Kessyn toimistolta ja yksityisviestillä

Naistoimikunnan Facebook-sivun kautta.

 

Lue lisää

 

ansiomitali
 

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen aktiiviselle toimijalle Vuokko Jokiselle on myönnetty

syöväntorjuntatyön pronssinen ansiomitali. Vuokko Jokinen on liittynyt heti 2002

sairastuttuaan syöpään Jämsänkosken paikallisosaston toimintaan. Hän on toiminut

paikallisosaston johtokunnan jäsenenä vuodesta 2004 ja puheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen.

Lisäksi Jokinen on toiminut mm. Suomen syöpäpotilaat ry:n hallituksessa varajäsenenä

vuodesta 2010 ja Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 sekä

tukihenkilönä vuodesta 2009 alkaen. Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen puolesta lämpimät

onnittelut Vuokolle!

 

Lue lisää

 

 

 

Tule mukaan aktiiviseen

paikallisosastotoimintaamme!
 

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksellä on paikallisosasto- ja kerhotoimintaa Jyväskylän, Ääneseudun

ja Joutsan sekä Jämsän ja Pihtiputaan seudulla. 

https://www.emaileri.fi/g/u/4536168/0/0/8594/2858/7/


Paikallisosastojen tapaamisissa on syöpään sairastuneiden, heidän läheistensä ja muuten asiasta

kiinnostuneiden mahdollisuus tavata virkistyksen ja vertaistuen merkeissä. Ota yhteyttä

paikallisosastosi puheenjohtajaan ja seuraa paikallislehtiä sekä yhdistyksen verkkosivuja ja

Facebook-päivityksiä.

 

Lue lisää

 

 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
 

Kilpisenkatu 5 B 9 40100 Jyväskylä

 
p. 014 3330 220

 
avoinna ma-pe 9-15

 
toimiston puhelinaika ma-to klo 9-15

 
syopayhdistys@kessy.fi

 

Sosiaalinen media
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