
 

 

 

Tämä on Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen toinen

uutiskirje. Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy

toukokuussa 2023.
 

 

 

 

 

Tutustu kevään 2023 monipuoliseen toimintaamme
 

Kevään 2023 esitteemme on jälleen täynnä toimintaa syöpään sairastuneille ja heidän

läheisilleen. Esitteeseen on koottu mm. neuvontahoitajan palvelut, vertaisryhmät, kurssit,

tukihenkilötoiminta, teemalliset tapahtumat, paikallisosastojemme toiminta ja paljon muuta.

 

Lue lisää yhdistyksen kotisivuilta

 

 

Joko tunnet neuvontahoitajiemme palvelut?
 

Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajat ovat terveydenhuollon ammattilaisia. 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 Kilpisenkadun neuvonta-asemalla, sairaala Novassa,

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

Viitasaaren ja Äänekosken terveysasemilla. Neuvontahoitajamme tekevät myös kotikäyntejä.

 

Lisätietoja ja ajanvaraus neuvontahoitajien vastaanotolle maanantaisin-torstaisin klo 9.00 –

15.00. p. 014 3330 220. 

 

 

 

Lue lisää
 

https://www.emaileri.fi/g/u/4510806/0/0/8594/2858/7/
https://www.emaileri.fi/g/u/4613363/0/0/8594/2858/7/


 

 

 

Meiltä saat apua ja

tukea myös syöpään

sairastuneen läheisenä
 

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

 

 

 

 

Vertaisryhmätoiminta
 

Keski-Suomen Syöpäyhdistys järjestää

syöpäpotilaille ja omaisille/läheisille

vertaistukiryhmiä ja vertaistapaamisia eri

puolilla maakuntaa. Viime vuonna

yhdistyksemme ryhmätoiminnassa oli yli

1800 kohtaamista! Tule sinäkin mukaan!

 

Lue lisää

 

  

Kansainvälinen lasten

 

 

 

 

Teemalliset tapahtumat keväällä 2023
 

Tarjoamme kevään 2023 aikana monenlaista tietoa ja tukea. Tilaisuudet ovat yhdistyksen tiloissa

Kilpisenkadulla, ellei muuta mainita. Katso tarkemmat paikka- ja ilmoittautumis -ym. tiedot

verkkosivuiltamme.

14.3. klo 12.00-16.00 Ensitietopäivä vastikään avanneleikatuille potilaille.

22.3. klo 17.00-18.30 Paperit kuntoon. Testamentti, edunvalvontavaltakirja ja hoitotahto.

24.-26.3. Vertaistuellinen viikonloppu lapsensa syöpään menettäneille perheille Taulun

Kartanossa.

28.-30.4. Vertaisviikonloppu gynekologista syöpää sairastaville Peurungassa.

5.4. klo 18.00-19.30 Kaikkien miesten avoin ilta Jyväskylän kaupunginkirjastolla.

9.5. klo 17.00-18.30 Syöpään sairastuneen sosiaaliturvaetuudet.

25.5. klo 12.00-15.00 Ensitietopäivä syöpään sairastuneille sairaala Novassa.

27.5. klo 10.00-13.00 Perheet yhdessä tapahtuma Mäkimatin perhepuistossa.

 

 

Lue lisää

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4613363/0/0/8594/2858/7/
https://www.emaileri.fi/g/u/4602595/0/0/8594/2858/7/
https://www.emaileri.fi/g/u/4602596/0/0/8594/2858/7/


 

Suomessa sairastuu syöpään joka vuosi noin 150
alle 16-vuotiasta lasta. Tehokkailla hoidoilla
keskimäärin 75-80 prosenttia eli noin kolme neljästä
lapsesta paranee. Kehittyneistä hoidoista huolimatta
syöpä on silti yhä yleisin kuolemaan johtava sairaus
lapsilla

 
Helmikuussa vietetään vuosittain kansainvälistä
lasten syövän päivää. Päivän tarkoituksena on
muistuttaa lasten syöpäsairauksista ja niiden
hoidosta. Tänä vuonna päivän teemana on "nuori
elämä tauolla".

 
Kultanauhalla lisätään tietoutta lasten syövistä ja
osoitetaan tukea sairastuneille. Kultanauha on niille
lapsille ja nuorille, jotka ovat käyneet läpi rankat
syöpähoidot ja selviytyneet niistä – ja myös niille,
jotka eivät ole selviytyneet.

 
 

syövän päivä 15.2.
 

Kansainvälisen lasten syövän päivän

tapahtumia on jo useamman vuoden ajan

järjestetty yhteistyössä Liigan kanssa

jääkiekkopelien yhteydessä. Tänä vuonna

Keski-Suomen lasten syövän -teemapeli oli

LähiTapiola Areenalla 17.2. pelattu JYP-

Jukurit-ottelu. Pelin alussa leukemian

sairastanut 3-vuotias Vili pääsi aloituskiekon

pudottajaksi ja pelin jälkeen lapset pääsivät

pukukoppiin pelaajatapaamiseen. Keski-

Suomen Syöpäyhdistyksen Sopukka-ryhmä,

yhteistyössä Team Rynkeby Järvi-Suomen

joukkueen kanssa teki hallilla lipaskeräystä

sekä myi kultanauhoja. Keräystuottoa tuli 611

euroa ja se käytetään syöpään sairastuneiden

lasten perheiden virkistystoimintaan.

 

 

 

Syöpään sairastuminen tuo monenlaista huolta niin

sairastuneille kuin heidän läheisilleen. Autamme

tarjoamalla tietoa, tukea ja toivoa

 

Yhdistykseen voivat liittyä jäseneksi syöpään

sairastuneet, heidän läheisensä ja kaikki, jotka

haluavat olla tukemassa toimintaamme. 

 

Liittymällä jäseneksi tuet Keski-Suomen

Syöpäyhdistyksen alueella tehtävää, tärkeää

syöpätyötä. Meitä on lähes 4500. Tule Sinäkin

mukaan! 

 
 

 

Jäsenetumme 2023
 

· Hoitopäiväkorvaus

 
· Lapsisyöpäpotilaiden avustuksia

 
· Majoitusavustus

 
· Alennuksia seuraavista: 

 
o GreenStar hotellien huonehinnoista

 
o EasyFit -kuntokeskuksen palveluista

 
o LadyLine -kuntokeskuksen palveluista

 
o Viking Linen vapaa-ajan risteilyistä

 
o Hotelli Pikku Syötteen majoitushinnoista

 
· BookBeat kokeiluetu

 
· Jäsenten virkistyspäiviä 

 
· Kalajoella sijaitsevan lomaosakkeen

käyttöoikeus viikolla 22. Omavastuu 50 e/

viikko. Jos kiinnostuit lomaosakkeesta,

olethan 31.3.2023 mennessä yhteydessä os.

syopayhdistys@kessy.fi

 

 

Lue lisää

 

 

 

 

Ellet vielä ole yhdistyksen jäsen, liity jäseneksi

  

Lisätietoja jäseneduistamme saat soittamalla 014 - 3330 220 (ma-to klo 9-15) tai

mailto:syopayhdistys@kessy.fi
https://www.emaileri.fi/g/u/4613724/0/0/8594/2858/7/


verkkosivuiltamme https://www.keski-suomensyopayhdistys.fi/jasenyys/jasenedut/

 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan jäseneksi ja aktiiviseen toimintaamme! 

 

 

 

Liity tästä
 

 

 

 

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
 

 
 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4587594/0/0/8594/2858/7/
https://www.emaileri.fi/g/u/4510807/0/0/8594/2858/7/
tel:0143330220
mailto:syopayhdistys@kessy.fi
https://www.emaileri.fi/g/u/4510808/0/0/8594/2858/7/
https://www.emaileri.fi/g/u/4510809/0/0/8594/2858/7/

