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Monia asioita kannattaa 
tehdä löysin rantein ja 
ilman tiukkaa pipoa.
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Usein kysyttyä
MITÄ SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT OVAT?
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat ryhmämuotoista ja tavoitteellista 
kuntoutumista edistävää toimintaa, joka perustuu vertaistukeen ja on 
ammattilaisten ohjaamaa. Kurssilla saat tietoa syövästä sekä tukea fyy-
siseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toipumiseen ja elämänmuutokseen. 
Sopeutumisvalmennuskursseilla pyritään löytämään voimavaroja ja 
selviytymiskeinoja arjessa jaksamiseen. Kursseilla saa myös tietoa ter-
veellisistä elämäntavoista. 

Osa kursseista järjestetään kuntoutuskeskuksissa 3–5  vuorokauden 
mittaisina jaksoina. Osa kursseista on avomuotoisia, ja niissä on 
3–8 tapaamis kertaa. Avokurssit pidetään yleensä järjestöjen omissa 
 tiloissa. 

MITÄ KURSSILLA TEHDÄÄN? 
Kursseilla työskennellään ja keskustellaan ryhmissä sekä jaetaan syö-
pään liittyviä kokemuksia ja ajatuksia. Vertaistuen saamiseksi kursseilla 
kannustetaan tiiviiseen vuorovaikutukseen muiden ryhmäläisten 
kanssa. Osa kursseista on toiminnallisia teemakursseja, joilla pyritään 
jäsentämään omaa elämäntilannetta ja sairauden merkitystä erilaisten 
osallistavien tehtävien avulla. Kursseilla on ohjattua liikuntaa tai muuta 
mukavaa yhdessä tekemistä. Joillakin kursseilla on myös välitehtäviä 
kurssin aikana. 

MILLOIN KURSSILLE KANNATTAA MENNÄ?
Sopeutumisvalmennuskurssille on hyvä hakeutua 1–2 vuoden sisällä 
sairastumisesta. Tarpeesta ja sopivasta ajankohdasta kannattaa keskus-
tella syöpäyhdistyksen neuvontahoitajan, hoitavan lääkärin tai sairaan-
hoitajan kanssa. 

KUINKA KURSSEILLE HAETAAN?
Kursseille haetaan tämän esitteen sisällä olevilla hakulomakkeilla: 
Raha-automaattiyhdistyksen (Rayn) rahoittamille kursseille on oma 
lomake ja Kansaneläkelaitoksen (Kelan) rahoittamille omansa. Rayn 
hakulomake toimitetaan kurssin järjestävään syöpäyhdistykseen tai 
potilasjärjestöön, Kelan lomake liitteineen lähetetään Kelan paikalli-
seen toimistoon. 

Lisätietoja kurssille hakemisesta saa maakunnallisesta syöpäyhdis-
tyksestä, potilasjärjestöstä tai kurssin järjestäjältä.

MITÄ KURSSIT MAKSAVAT?
Sopeutumisvalmennuskurssit ovat kuntoutujalle maksuttomia.
 



6

?
Frågor och svar

Frågor och svar

VAD ÄR ANPASSNINGSTRÄNINGSKURSER?
Anpassningsträningskurser är gruppformad och målinriktad verksamhet som 
främjar rehabilitering och som baserar sig på kamratstöd och som leds av ex-
perter. Under kursen får du information om cancer och stöd för fysisk,  psykisk 
och social återhämtning samt för en livsförändring. Målet under anpass-
ningsträningen är du ska finna resurser och metoder för att klara vardagen. 
Under kursen ges också information om hälsosamma levnadsvanor. 

 En del av kurserna ordnas i rehabiliteringscenter i perioder på 3–5 dygn. 
En del av kurserna är av öppen typ, med 3–8 möten. De öppna kurserna hålls 
i allmänhet i organisationens egna lokaler. 

VAD GÖR MAN PÅ EN KURS? 
På kurserna arbetar och diskuterar man i grupper samt delar med sig av 
erfarenheter och tankar om cancer. För att deltagaren ska få kamratstöd på 
kursen uppmuntras deltagaren till nära växelverkan med de andra deltagar-
na i gruppen. En del av kurserna är aktiva temakurser, där målet är att man 
strukturerar sin egen livssituation och sjukdomens betydelse genom olika 
aktiverande uppgifter. På kurserna finns också ledd motion eller annat trev-
ligt som deltagarna gör tillsammans. På vissa kurser förekommer uppgifter 
med etappmål under kursen.

NÄR LÖNAR DET SIG ATT GÅ PÅ KURS?
Det lönar sig att gå på en anpassningsträning inom 1–2 år från insjuknandet. 
Om behovet och lämplig tidpunkt för en kurs kan du gärna diskutera med 
cancerföreningens rådgivningsskötare, den vårdande läkaren eller en sjuk-
skötare. 

HUR ANSÖKER MAN OM ATT FÅ GÅ PÅ KURS?
Du kan ansöka om att få delta i en kurs genom de ansökningsblanketter som 
finns i den här broschyren: För kurser som Raha-automaattiyhdistys (Ray) 
finansierar finns en egen blankett, liksom också för Folkpensionsanstalten 
(FPA). En ansöknings blankett från Ray sänds till den cancerförening eller den 
patientorganisation som ordnar kursen, en ansökningsblankett från FPA jäm-
te bilagor sänds till FPA:s lokalbyrå. 

Du får närmare information om hur du ansöker om att få gå på kurs av 
cancerföreningen, patientorganisationen eller kursarrangören i ditt landskap.

HUR MYCKET KOSTAR KURSERNA?
Kurserna för anpassningsträning är avgiftsfria för deltagarna.

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

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

KIRJOITA.
neuvonta@cancer.fi 
Voit lähettää kysymyksiä tai soittopyynnön.

KESKUSTELE.
neuvontahoitaja.fi 
Voit varata oman chat-ajan
hoitajalle tai verkkokeskusteluun.

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

SYÖPÄKIPULINJA
Syöpäkivuissa neuvontahoitajat 
ohjaavat tarvittaessa 
Syöpäkipulinjan puhelinpalveluun. 

VALTAKUNNALLINEN 
NEUVONTAPALVELU

Syöpäjärjestöt

Maakunnallisten syöpäyhdistysten 
neuvontahoitajat tarjoavat henkilö-
kohtaista neuvontaa eri puolilla Suomea.
Tukea ja neuvontaa antavat myös valta-
kunnalliset potilasjärjestöt. Syöpäyhdis-
tysten ja potilasjärjestöjen yhteystiedot 
ovat tämän esitteen lopussa.
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KAIKKI KURSSIT OVAT 
 ERILAISIA.
− Useimmat kurssit on tar-

koitettu tiettyä syöpää 
sairastaville (ks. s. 17). 

− Osa kursseista on tarkoitet-
tu kaikille syöpäpotilaille 
(ks. s. 31) tai  
tietyn ikäisille. 

− Osa kursseista on toimin-
nallisia teemakursseja (ks. 
s. 42).

Syöpäjärjestöjen tavoitteena on, että jokai
nen syöpään sairastunut saa halutessaan 
omaan elämäntilanteeseensa sopivaa 
kuntoutumista edistävää tukea. Syöpä
järjestöjen järjestämä sopeutumisvalmen
nus sisältää tietoa ja tukea sekä antaa 
potilaille ja heidän läheisilleen mahdol
lisuuden keskustella sairaudesta muiden 
saman kokeneiden kanssa.

MILLOIN? 
Sopeutumisvalmennus-
kurssille kannattaa hakeu-
tua 1–2 vuoden kuluttua 
sairastumisesta, kun 
hoidot ovat jo päättyneet 
tai päättymässä. Kursseil-
le valitaan ensisijaisesti 
henkilöitä, jotka eivät ole 
olleet aikaisemmin sopeu-
tumisvalmennuskurssilla.

KURSSEJA JÄRJESTETÄÄN 
ERI PUOLILLA SUOMEA.
Kaikki kurssit ovat valta-
kunnallisia eli voit hakea 
asuinpaikastasi riippumatta 
mille tahansa kurssille. Kun-
toutuskeskuksien sijainnit 
on merkitty esitteen taka-
kannessa olevaan karttaan.  

 Lisää tietoa kursseille 
hakeutumisesta saat 
maakunnallisista syöpä
yhdistyksistä ja potilas
järjestöistä.

Yhteystiedot löytyvät 
tämän esitteen loppu
osasta ja osoitteesta 
www.kaikkisyovasta.fi

Valitse itsellesi sopiva kurssi

Kurssi, jonka aikana asutaan 
kuntoutuskeskuksessa 
Sopeutumisvalmennuskursseja 
järjestetään myös 3–5 päivän 
mittaisina jaksoina kuntoutus-
keskuksissa tai muissa vastaavis-
sa tiloissa. Kelan kurssivalikossa 
näistä kursseista käytetään ter-
miä laitosmuotoinen kuntoutus 
ja niille voi osallistua myös ko-
toa käsin. Kuntoutuskeskuksissa 
järjestettävillä kursseilla kurssi-
laiset irtautuvat kotipiiristään ja 
arkielämästään. 

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

Pari- tai perhekurssi 
Parikurssille voi osallistua sai-
rastuneen puoliso, ystävä tai 
muu läheinen. Osa kursseista 
on suunnattu koko perheelle. 
Osa Kelan kursseista on osit-
taisia  perhekursseja. Tällöin 
kuntoutujan läheinen osallis-
tuu kuntoutus jakson 
kahdelle viimeiselle 
vuorokaudelle. Pari- ja 
perhe kurssit tunnistat 
oheisesta merkistä.

Joillekin pari- tai perhekursseil-
le 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  
sidor 47–48.

Avokuntoutuskurssi 
Sisältää 2–8 kokoontumis kertaa, 
jotka kestävät 1,5–8 tuntia ker-
rallaan. Avokuntoutuskurssit 
järjestetään lähellä kuntoutujaa, 
syöpäyhdistysten omissa tiloissa 
tai muissa soveltuvissa tiloissa. 

Sopeutumisvalmennuskurssilla saat tietoa syöpäsairaudesta sekä tukea fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen toipumiseen. Kurssin tavoitteena on auttaa selviyty-
mään syövän aiheuttamasta elämän muutoksesta ja elämään mahdollisimman ta-
vallista arkea syövästä huolimatta.

KURSSIT TARJOAVAT

Vertais- 
tukea

Selviytymis-
keinoja 

Voima- 
varoja Tietoa
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Syöpäjärjestöjen muut palvelut  
kuntoutumiseen 

Syöpäjärjestöt tarjoaa syöpäpotilaille 
ja heidän läheisilleen tietoa, tukea ja 
apua sairauden eri vaiheissa. Syöpä-
järjestöjen palveluista saat lisätietoa 
alueesi syöpäyhdistyksestä, valtakun-
nallisista potilasjärjestöistä sekä osoit-
teesta www.kaikkisyovasta.fi

Valtakunnallinen neuvontapalvelu 
Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen 
maksuton neuvontapalvelu palvelee 
puhelimitse 0800 19414, sähkö-
postitse neuvonta@cancer.fi ja inter-
netissä www.neuvontahoitaja.fi (chat). 
Neuvontapalvelussa voit keskustella 
syöpään liittyvistä kysymyksistä 
 neuvontahoitajien kanssa. Palvelu on 
käyttäjälle maksuton. Palveluun voi 
tutustua osoitteessa www.kaikkisyo-
vasta.fi/neuvontapalvelut/.

Jäsenjärjestöjen neuvontapalvelut 
Maakunnalliset syöpäyhdistykset 
antavat henkilökohtaista tukea ja 
neuvontaa syöpään liittyvissä asiois-
sa. Syöpäyhdistyksillä on neuvonta-
asemia ja neuvontahoitajia eri puolilla 
Suomea. Hoitajat neuvovat sairauteen 
ja oireisiin liittyvissä asioissa sekä 
tukevat syöpäpotilaita ja heidän lä-
heisiään. Osa neuvontahoitajista ja 
kuntoutusohjaajista on tavattavissa 
sairaaloissa tai terveysasemilla.

Lisäksi maakunnalliset syöpäyhdis-
tykset tarjoavat potilaille ja heidän 
läheisilleen tukihenkilötoimintaa, 
vertais tukea, keskusteluryhmiä ja eri-
laisia toiminnallisia ryhmiä.

Myös valtakunnalliset potilas-
järjestöt tarjoavat syöpäpotilaille 
erilaista tukea ja neuvontaa, kuten 
potilas oppaita, potilasverkostoja ja 
sopeutumis valmennuskursseja.

Ensitieto- ja teemaillat
Maakunnalliset syöpäyhdistykset ja 
valtakunnalliset potilas järjestöt järjes-
tävät vasta sairastuneille syöpäpotilail-
le ja heidän läheisilleen ensi tieto- ja 
teemailtoja. Tilaisuuksissa asian tuntijat 
kertovat syöpään liittyvistä asioista. 
Lisäksi voit tavata muita syöpään sai-
rastuneita ja heidän läheisiään.  

Virkistystoiminta
Syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen 
järjestetään erilaisia virkistysmahdol-
lisuuksia. Näistä saat lisätietoa syöpä-
yhdistyksistä ja potilasjärjestöistä.

Vertaistukitoiminta
Syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen 
on tarjolla vertaistukitoimintaa. Voit 
osallistua esimerkiksi vertaistuki-
tapaamisiin tai tukiryhmiin.

Syöpäyhdistysten ja potilas-
järjestöjen kautta voit saada itsellesi 
henkilökohtaisen vertaistukihenkilön. 
Vertaistukihenkilöt ovat vapaaehtois-
työntekijöitä, jotka ovat itse sairasta-
neet syövän. Tukihenkilöt on koulutet-
tu auttamaan sairastuneita ja heidän 
perheitään sairauden eri vaiheissa. 
Tukihenkilötoiminta on luottamuksel-
lista.

Kaksi rahoittajaa, kaksi hakulomaketta
Maakunnalliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt järjestävät 
sopeutumisvalmennuskursseja itse tai yhdessä kuntoutus keskusten kanssa. 
Lisäksi yksityiset kuntoutuskeskukset järjestävät itsenäisesti Kelan rahoittamia 
kursseja. 

Kelan ja Rayn tukemille kursseille haetaan erillisillä hakulomakkeilla, jotka 
löytyvät tämän esitteen keskiaukeamalta. Kunkin kurssin yhteydessä on mainin-
ta siitä, kenen rahoittama kurssi on. Sen perusteella tiedät, haetaanko kurssille 
Kelan vai Syöpäjärjestöjen hakulomakkeella.

Rayn tukemien ja 
Syöpäjärjestöjen jär-
jestämien kurssien ha-

kulomakkeen saat tämän 
esitteen keskiaukeamalta, 
syöpäyhdistyksistä tai osoit-
teesta www.kaikkisyovasta.fi. 
Kurssihakemus lähetetään sii-
hen maakunnalliseen syöpä-
yhdistykseen tai potilasjärjes-
töön, joka järjestää kyseisen 
kurssin. Lisätietoa kursseista 
saat maakunnallisista syöpä-
yhdistyksistä ja potilasjärjes-
töistä. Näiden yhteystiedot 
löydät sivulta 55–61. 

Kelan kurssille haetaan harkinnan-
varaisen kuntoutuksen lomakkeella 
(KU 132). Näitä lomakkeita saat tä-
män esitteen keskiaukeamalta, Ke-
lan toimistoista, syöpäyhdistyksistä, 
sairaaloiden kuntoutusohjaajilta, 
hoitohenkilökunnalta ja osoitteesta 
www.kela.fi. Liitä hakemukseen 
B-lääkärinlausunto tai vastaavat 
tiedot sisältävä lääketieteellinen 
selvitys, josta selviää kuntoutuksen 
perusteena oleva sairaus tai vamma 
ja toimintakyky, suositeltu kuntou-
tus sekä sen perustelut ja tavoit-
teet. Kurssihakemus lähetetään 
Kelan paikalliseen toimistoon.

Kelan kurssien perässä on  
kurssinumero, jonka avulla löydät  
saman kurssin Kelan verkkosivuilta  
www.kela.fi. Verkkosivuilta löydät 
tietoa myös Kelan kursseista ja 
 vapaista kurssipaikoista.

Vaikka kurssi näyttää verkko-
sivujen mukaan täydeltä, peruutus-
paikkoja kannattaa kysyä kurssin 
järjestäjältä tai Kelasta.

HUOM! Kelan ja Rayn kurssit 
ovat osallistujille maksut-
tomia. Useimmilta kurs-
seilta kuntoutuja voi hakea 
matka kulukorvauksia sekä 
kuntoutus rahaa (lomake 
KU 112) Kelalta. 
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Liikunnasta draivia arkeen

Uusi liikuntaharrastus siirtää katseen sairaudesta kohti 
 tulevaa. Sopeutumisvalmennuskurssi on hyvä startti.

Marraskuinen ilta Tampereella on täyn-
nä varovaista innostusta. Miten tämä 
liike menikään? 

Hetkeä aikaisemmin naiset kuunteli-
vat tarkasti, mitä Liikuntakeskus Fressin 
ohjaaja Heikki Kannisto kertoi lihas-
kuntoharjoittelun periaatteista. 

Sporttiselta näyttävä ryhmä ei 
ole mikä tahansa työ- tai ystävä-
porukka, vaan kyse on Pirkanmaan 
Syöpä yhdistyksen järjestämästä 
avo muotoista liikuntapainotteisesta 
 sopeutumisvalmennuskurssista. Kaikki 
kurssilaiset ovat sairastaneet rinta-
syövän, ja kaikkien hoidot ovat takana.

KATSE KOHTI TULEVAA
Kurssin tarkoituksena on antaa rinta-
syövän sairastaneelle kipinää liikkumi-
seen ja tukea paluuta arkeen. 

− Moni kurssilainen on palannut 
työelämään ja arkeen. Siksi nyt on otol-
linen aika miettiä, mitä voi tehdä oman 
kuntonsa eteen. Samalla voi siirtää 
katseen sairaudesta tulevaan, kertoo 
kurssia vetävä Ritva Lahdenperä Pir-
kanmaan Syöpäyhdistyksestä. 

On tavallista, että sairastamisen 
myötä kunto laskee ja mieli joutuu koe-
tukselle. Rintasyövän hoitojen aikana 
saattaa myös kertyä helposti lisää pai-
noa. Kaikenlainen liikunta tukee toipu-
mista ja voimistumista – ja se on jotain 
konkreettista, mitä jokainen voi tehdä 
oman vointinsa eteen.

Kurssilaiset ovat saaneet kurssin 
ajak si käyttöönsä askelmittarit ja 

 päivä kirjan, johon he merkitsevät päi-
vittäiset askeleensa. Tarkoitus ei ole 
suorittaa tarkkaa askelmäärää joka 
päivä, vaan kan nustaa arkiliikuntaan.

Lahdenperä korostaa, että hyvä olo 
tulee muustakin kuin liikunnasta. Siksi 
kurssilaisilla on myös hyvinvoinnin seu-
rantakortti, johon he merkitsevät iloa ja 
hyvinvointia tuottavia asioita. 

POTKUA LIIKUNTAAN
Kurssille osallistuva Leila Tilvis, 51, ei 
ole koskaan kokenut liikuntaa omaksi 
jutukseen. Vastikään sairastettu aivo-
infarkti ja rintasyöpä ovat saaneet hä-
net kuitenkin ajattelemaan, että jotakin 
pitäisi tehdä.

− Haluan saada intoa siihen, miten 
haluan liikuttaa itseäni. 

Tilvis innostui kurssista heti, kun 
syöpäyhdistyksen hoitaja kertoi siitä. 
Kolmen kurssi-illan perusteella koke-
mus on ollut tosi hyvä. Parasta on ollut, 
kun joka kerta on ollut erilainen ja kurs-
silla on päässyt kokeilemaan erilaisia 
liikunta lajeja. 

− Kukaan ei kilpaile keskenään, vaan 
kaikki tekevät asioita itseään varten. Se 
tuntuu hyvältä.

Kristiina Harjulalla, 68, ei puoles-
taan ollut etukäteen mitään odotuksia 
kurssilta. Silti hän mietti pitkään, jaksaa-
ko hän lähteä mukaan. Hänen miehen-
sä oli kuollut vastikään, ja ajatus kurssil-
le osallistumisesta tuntui raskaalta.

− Onneksi lähdin mukaan! Kurssi on 
ollut oikein positiivinen yllätys.
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KURSSILAISET TAPAAVAT KERRAN 
VIIKOSSA
Tamperelaisryhmä tapaa toisensa 
kuutena peräkkäisenä tiistai-iltana, 
minkä lisäksi on seurantakäynti neljän 
kuukauden kuluttua kurssista. Jokai-
sella tapaamiskerralla on mukana eri 
asiantuntija, jonka alustuksen jälkeen 
kokeillaan yhdessä eri liikuntalajeja. 
Viimeisellä kerralla tehdään yhdessä 
terveellistä ruokaa.

Sairaanhoitaja Ritva Lahdenperän 
mielestä avokurssille saattaa olla hel-
pompi lähteä kuin kuntoutuskeskuk-
sessa järjestettävälle kurssille. Erityisen 
hyvin kurssi sopii työikäisille ja lähellä 
asuville. 

Kuntoutuskeskuksissa järjestettävillä 
kursseilla kurssilaiset asuvat yhdessä 
useamman päivän ja tutustuvat hy-
vin toisiinsa. Ei ole tavatonta löytää 
kurssilta uusia ystäviä, joiden kanssa 
yhteyden pito jatkuu myös kurssin jäl-
keen. Miten avokursseilla käy? Jääkö 
siellä yksin?

Ei jää, Lahdenperä vakuuttaa. Ryh-
mäytyminen ja vertaistuki ovat tärkeitä 
myös avokursseilla.

Tampereella kurssin ensimmäinen 
tapaamiskerta oli varattu kokonaan 
tutustumiselle.

− Jokainen sai kertoa oman tari-
nansa – ja ihan sen verran kuin halusi, 
Lahdenperä kertoo.

Kristiina Harjula yllättyi omasta tar-
peestaan puhua ja jakaa asioita. Hän 
toimi pitkään miehensä omaishoitaja-
na eikä antanut itselleen lupaa puhua 
omasta sairaudestaan. Sairastettu 
rintasyöpä tuntui pieneltä asialta vaka-
vammin sairaan miehen rinnalla. 

− Tuntuu tosi hyvältä kertoa sairas-
tumiseen liittyvistä ajatuksista ihmisille, 
jotka eivät vaivaudu ja ryhdy katsele-
maan nurkkia. On myös antoisaa kuulla 
toisten kokemuksia.

Pirkanmaan Syöpäyhdistys järjestää 
kurssin päätyttyä jälkitapaamisen. Moni 
aiemmille kursseille osallistuneista on 
jatkanut toistensa tapaamista myös 
kurssin päättymisen jälkeen. 

MATALAMPI KYNNYS LÄHTEÄ 
 UIMAAN
Sairaanhoitaja Ritva Lahdenperä ja 
lymfaterapeutti Johanna Colliander 
suosittelevat liikuntapainotteista avo-
kuntoutuskurssia ihan kaikille rintasyö-
vän sairastaneille. 

− Kurssilla saa paljon sellaista tietoa, 
jota ei saa tai kykene omaksumaan 
sairaalassa, Colliander sanoo.

Kurssilaiset ovat samoilla linjoilla.
− Suosittelen liikuntakurssia myös 

tällaisille itseni kaltaisille, joiden kynnys 
liikuntaan on kasvanut liian suureksi, 
Leila Tilvis sanoo.

Leila Tilvikselle kuntosali ei ole enää 
vieras paikka. Hän käy samalla salilla 
myös Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 
kunto piiriryhmän kanssa. Muutkin 
naiset alkavat päästä sinuiksi laitteiden 
kanssa. Tottuneemmat tekevät jo har-
joitteita ohjaajan tekemän ohjelman 
mukaan. 

Ensi viikolla naiset suuntaavat po-
rukalla vesijumppaan Tampereen 
 Kylpylään. Vesijumppa on hyvä liikunta-
muoto rintaleikkauksen jälkeen. Yhtä 
tärkeää on, että yhdessä on matalampi 
kynnys lähteä uimaan – ehkä ensim-
mäistä kertaa rintaleikkauksen jälkeen.

Teksti Marika Javanainen
Kuvat Laura Tammisto

14

Liikunnasta draivia arkeen

Jokainen saa kertoa  
omasta tarinastaan  
sen verran kuin  
haluaa.
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Syöpäkohtaiset kurssit 
Suurin osa sopeutumisvalmennuskursseista on tarkoitettu  
tiettyä syöpää sairastaville. Nämä kurssit löytyvät seuraavilta 
 sivuilta. 

AIVOKASVAIN

Aivokasvainpotilaiden parikurssi
Aikuiset aivokasvainpotilaat ja heidän läheisensä
2.–6.5.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 1.4.2016.

Aivokasvainpotilaiden parikurssi
Aikuiset aivokasvainpotilaat ja heidän läheisensä
12.–16.9.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 12.8.2016.

ETURAUHASEN SYÖPÄ

Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (59908)
18.–22.1.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

17

Kaikenlainen liikunta tukee 
toipumista ja voimistumista.” ”
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Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (59904)
9.–13.5.2016 
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (59901) 
27.6.–1.7.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (59907)
5.–9.9.2016
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (59900)
19.–23.9.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (59902)
24.–28.10.2016
Kuntoutuskeskus Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (59896)
31.10.–4.11.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (59899)
1.–5.2.2016 
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (59898) 
22.–26.2.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (59903)
7.–11.3.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (59895)
4.–8.4.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien parikurssi (59905) 
18.–22.4.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden eturauhassyöpää sairastavien yksilökurssi (59897) 
18.–22.4.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen 
perhekurssi (59950) 

Kurssille voi osallistua myös yksin. 
1.–5.2.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen 
perhekurssi (59952)

29.2.–4.3.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen 
perhekurssi (59953)

4.–8.7.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen 
perhekurssi (59954)

7.–11.11.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hematologista syöpää sairastavien ja kantasoluhoidettujen osittainen 
perhekurssi (59951) 

Kurssille voi osallistua myös yksin. 
14.–18.11.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden eturauhasyöpää sairastavien parikurssi (59906)
21.–25.11.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden eturauhasyöpää sairastavien yksilökurssi (59894)
5.–9.12.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ

Me Naiset – gynekologista tai rintasyöpää sairastavien yksilökurssi
25.–29.4.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 24.3.2016.

Me Naiset – gynekologisen syövän sairastaneiden yksilökurssi
19.–23.9.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 22.8.2016.

Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi
14.–18.11.2016
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 7.10.2016.
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*  Kesän sopeutumisvalmennuskursseille osallistuneille järjestetään yhteinen 
 seurantajakso lokakuussa. Seurantajakso on tarkoitettu ensisijaisesti ensim-
mäistä kertaa sopeutumisvalmennuskurssille osallistuneille. Sen tarkempi 
 ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kutsukirjeellä. 

 Hakemuslomakkeen saa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n  
toimistosta puh. 040 514 6045, osoitteesta www.le-invalidit.fi tai Ystävän  
Tuki -lehdestä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto tai vastaavat 
tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys.

 Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja. Kela  korvaa 
matkakustannuksia, kun kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon 
 kuntoutuspäätökseen. Kuntoutuspäätös (B-lausunto) tulee hankkia hoita- 
valta lääkäriltä ennen kurssille hakeutumista.

 Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan  
mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. 
Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai osoitteesta  
www.kela.fi/kuntoutus/matkakorvaus.

Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59959)
5.–9.9.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

RINTASYÖPÄ

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59911)
25.–29.1.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59947)
8.–12.2.2016 
Kuntoutuskeskus Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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Melanoomaa sairastavien parikurssi
17.–21.10.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 16.9.2016.

KURKUN, NIELUN JA SUUN ALUEEN SYÖPÄ 

Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi 
(59957)

18.–22.4.2016
Kuntoutuskeskus Vetrea Terveys, Joensuu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Suun ja nielun alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi 
(59955)

Kurssille voi osallistua myös yksin. 
16.–20.5.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Parikurssi kurkun ja nielun alueen syöpään sairastuneille*
Kurssille voi osallistua myös yksin.
27.6.–2.7.2016
Ensisijaisesti uudet kurkkusyöpäpotilaat ja heidän läheisensä
Kyyrönkaidan kurssikeskus, Ristiina
Järjestäjä Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 15.4.2016.

Parikurssi suun alueen syöpään sairastuneille* 
Kurssille voi osallistua myös yksin.
25.–30.7.2016 
Ensisijaisesti uudet kurkkusyöpäpotilaat ja heidän läheisensä
Kyyrönkaidan kurssikeskus, Ristiina
Järjestäjä Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 15.5.2016.

Iho- ja silm
äm

elanoom
a • Kurkun, nielun ja suun alueen syöpä

http://www.le-invalit.fi
http://www.kela.fi/kuntoutus/matkakorvaus


2524 25

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59937)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
11.–15.4.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59914)
11.–15.4.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59930)
25.–29.4.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59925) 
25.–29.4.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Me Naiset – gynekologista tai rintasyöpää sairastavien yksilökurssi
25.–29.4.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku 
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 24.3.2016.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59915)
16.–20.5.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Ri
nt

as
yö

päYli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59913)
15.–19.2.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Avokuntoutus vastasairastuneille rintasyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen
21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 18.2. ja 25.2.2016 klo 17–20 ja  
ensitietopäivä kevään 2016 aikana.
Ensitietopäivä järjestetään Vaasan keskussairaalassa, ja se on osa 
 sopeutumisvalmennuskurssia. 
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry, Loftet, Vaasa
Järjestäjä Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä. 

 
Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59943)

7.–11.3.2016 
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59935)
7.–11.3.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59924)
14.–18.3.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Avokuntoutus vastasairastuneille rintasyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen
5.4., 12.4., 19.4., 26.4., 3.5. ja 10.5.2016 klo 17–20 ja  
ensitietopäivä kevään 2016 aikana. 
Ensitietopäivä järjestetään Seinäjoen keskussairaalassa, ja se on osa 
sopeutumisvalmennuskurssia.
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry, Järjestötalo, Seinäjoki 
Järjestäjä Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 10.3.2016 tai kun kurssi on täynnä. 

Rintasyöpä
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Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59945) 
27.6.–1.7.2016
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kankaanpää
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59939)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
1.–5.8.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59927)
22.–26.8.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59932)
5.–9.9.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59916)
12.–16.9.2016 
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Liikuntapainotteinen avokurssi rintasyövän sairastaneille 
Rintasyöpäpotilaat, joiden hoidot ovat päättyneet 
13.9., 20.9., 27.9., 4.10. ja 11.10.2016 klo 16.30–19.30/20.00 sekä  
seurantapäivä 14.3.2017 klo 16.30–19.30
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry, Tampere
Järjestäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 30.8.2016.
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päAlle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59940)
16.–20.5.2016 
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59946)
16.–20.5.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59929)
23.–27.5.2016
Kuntoutuskeskus Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59931)
30.5.–3.6.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59922)
6.–10.6.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59919)
13.–17.6.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Rintasyöpä
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Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59928)
17.–21.10.2016
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kankaanpää
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59938)
Kurssille voi osallistua myös yksin. 
24.–28.10.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59934)
31.10.–4.11.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59920)
14.–18.11.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59912)
21.–25.11.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59918)
5.–9.12.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59942)
5.–9.12.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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päAlle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59941)
19.–23.9.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59926)
19.–23.9.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59933)
3.–7.10.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59944) 
10.–14.10.2016
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien parikurssi (59936)
10.–14.10.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59917)
17.–21.10.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Rintasyöpä
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Kurssit kaikille syöpäpotilaille 
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille syöpäpotilaille  
sairaudesta riippumatta. Osa kursseista on suunnattu  
tietyille ikäryhmille. 

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59980)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
29.2.–4.3.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59986)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
29.2.–4.3.2016
Kuntoutuskeskus Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59968)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
14.–18.3.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59984)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
14.–18.3.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden rintasyöpää sairastavien yksilökurssi (59923)
12.–16.12.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä 
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

VATSAN JA SUOLISTON ALUEEN SYÖPÄ

Vatsan ja suoliston alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi 
(59960)

7.–11.3.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Vatsan ja suoliston alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi 
(59956)

Kurssille voi osallistua myös yksin. 
15.–19.8.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Vatsan ja suoliston alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi 
(59958)

12.–16.9.2016
Kuntoutuskeskus Vetrea Terveys, Joensuu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Vatsan ja suoliston alueen syöpää sairastavien osittainen perhekurssi 
(59961)

10.–14.10.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Rintasyöpä • Vatsan ja suoliston alueen syöpä



Sy
öp

äk
oh

ta
is

et
 k

ur
ss

it

33

Kurssit kaikille syöpäpotilaille Ku
rs

si
t k

ai
ki

lle
 s

yö
pä

po
til

ai
lle

32 3333

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59964)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
23.–27.5.2016 
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59976)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
30.5.–3.6.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59982)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
30.5.–3.6.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59969)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
6.–10.6.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59966)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
6.–10.6.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59973)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
8.–12.8.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yhdessä eteenpäin -parikurssi
Syöpään sairastuneet, joilla on alle kaksi vuotta sairastumisesta, ja 
heidän läheisensä
7.4., 14.4., 21.4., 28.4. ja 12.5.2016 klo 17–20
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry, Joensuu
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 18.3.2016.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59988)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
2.–6.5.2016
Kuntoutuskeskus Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59990)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
9.–13.5.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59972)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
9.–13.5.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Kokonainen Nainen 
Työikäiset syövän sairastaneet naiset
8.–10.4.2016 ja 21.4., 10.5., 17.5., 13.9. ja 1.10.2016
Rokua health & spa, Rokua
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 29.2.2016.
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Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59967)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
17.–21.10.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59970)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
24.–28.10.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59989)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
7.–11.11.2016
Kuntoutuskeskus Vetrea Terveys, Joensuu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59981)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
7.–11.11.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59974)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
7.–11.11.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59978)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
21.–25.11.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

34

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59977)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
29.8.–2.9.2016
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Eläkeikäisten syöpää sairastavien yksilökurssi
5.–9.9.2016 
Kylpylähotelli Levitunturi, Levi
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 1.8.2016.

Elämässä eteenpäin – toiminnallinen avokurssi 
Kaikenikäiset syöpäpotilaat, joiden hoidot ovat päättyneet
8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 1.10.2016 ja viimeinen tapaaminen marras-
kuussa 2016
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry, Kotka
Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 15.8.2016.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59983)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
12.–16.9.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yksilökurssi eläkeikäisille syöpäpotilaille
19.–23.9.2016
Peurungan kuntoutuskeskus, Laukaa 
Järjestäjä Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 19.8.2016.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59979)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
10.–14.10.2016 
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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HARVINAISTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAT

Yksilökurssi harvinaista syöpää sairastaville
5.–7.10.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 5.9.2016.

LAPSISYÖPÄPOTILAAT PERHEINEEN

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (60483)
22.–26.2.2016
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Järjestäjä Syli ry ja Kuntoutumiskeskus Apila
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (60476)
25.–29.4.2016
Kuntoutumiskeskus Verve, Mikkeli
Toimita kuntoutushakemus liitteineen esivalintataholle Verve Mikkeli 
(Hovintie 224, 52100 Anttola) 20.2.2016 mennessä. 

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (60469)
13.–17.6.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (60470)
11.–15.7.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59965)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
21.–25.11.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59987)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
21.–25.11.2016
Kuntoutuskeskus Verve, Oulu
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Alle 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59971)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
28.11.–2.12.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59975)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
12.–16.12.2016
Kruunupuisto, Punkaharju
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Yli 68-vuotiaiden syöpää sairastavien osittainen perhekurssi (59985)
Kurssille voi osallistua myös yksin.
12.–16.12.2016
Kyyhkylän kuntoutuskeskus, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.
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31.10.–4.11.2016
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Järjestäjä Syli ry ja Kuntoutumiskeskus Apila
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi
22.–24.4.2016
Siilinjärvi, lisätietoja myöhemmin Sylvan sivuilla, sylva.fi
Järjestäjä Sylva ry
Hakuaika päättyy 30.3.2016

NUORET SYÖPÄPOTILAAT

Syöpää sairastavien nuorten osittainen perhekurssi (60486)
6.–10.6.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hyvänlaatuisia kasvaimia ja neurofibromatoosia sairastavien nuorten  
osittainen perhekurssi (60488)

25.–29.7.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku 
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Lapsisyöpäpotilaat perheineen

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi (60484)
18.–22.7.2016
Kuntoutumiskeskus Apila, Kangasala
Järjestäjä Syli ry ja Kuntoutumiskeskus Apila
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Hyvänlaatuisia kasvaimia sairastavien lasten perhekurssi (60480)
22.–26.8.2016
Kuntoutumiskeskus Verve, Mikkeli
Toimita kuntoutushakemus liitteineen esivalintataholle Verve Mikkeli 
(Hovintie 224, 52100 Anttola) 30.5.2016 mennessä.

Hyvänlaatuisia kasvaimia sairastavien lasten perhekurssi (60471)
8.–12.8.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Lapsensa menettäneiden perheiden vertaistukikurssi
23.–25.9.2016 
Siilinjärvi, lisätietoja myöhemmin Sylvan sivuilla, sylva.fi
Järjestäjä Sylva ry
Hakuaika päättyy 31.8.2016.

Neurofibromatoosia sairastavien lasten perhekurssi (60482)
24.–28.10.2016
Kuntoutuskeskus Verve, Mikkeli
Hakuaika päättyy, kun kurssi on täynnä.

Syöpähoitojen päättymisen jälkeinen perhekurssi
Lapsiperheet (vanhemmat ja sisarukset), joissa lapsella on  
ollut syöpä
28.–30.10.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Sylva ry ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 28.9.2016.
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PERHEKURSSIT

Vanhemmuutta tukeva kurssi syöpään sairastuneille ja heidän perheilleen
Syöpäkuntoutujat sekä heidän puolisonsa ja lapsensa
18.–22.7.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 17.6.2016.

LEVINNYTTÄ TAI PARANTUMATONTA SYÖPÄÄ SAIRASTAVAT 

Yksilökurssi levinnyttä syöpää sairastaville
9.–13.5.2016
Peurungan kuntoutuskeskus, Laukaa 
Järjestäjä Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 8.4.2016.

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi
Palliatiivisessa hoidossa olevat, parantumatonta syöpää sairastavat ja 
heidän läheisensä
23.–27.5.2016 
Rokua health & spa, Rokua
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 18.4.2016.

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi 
Parantumatonta syöpää sairastavat ja heidän läheisensä
15.–19.8.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 15.7.2016.

Pitkäaikaista tai uusiutunutta syöpää sairastavien parikurssi
Kurssille voi osallistua myös yksin
5.–9.9.2016
Hyvinvointikeskus Toivonlahti, Ilomantsi
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 5.8.2016.
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SYÖVÄLLE ALTISTAVAN GEENIVIRHEEN KANTAJAT

Terveet HNPCC-geenin kantajat ja heidän läheisensä
18.–20.11.2016 
Rokua health & spa, Rokua
Järjestäjä Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakeutuminen OYSin perinnöllisyyspoliklinikan kautta
Hakuaika päättyy 3.10.2016.

LÄHEISENSÄ MENETTÄNEET

Toivon tiellä 
Puolisonsa syöpään menettäneet
26.–28.2.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 26.1.2016.

Surusta tie eteenpäin
Läheisensä syöpään menettäneet
15.–17.4.2016 
Kylpylähotelli Yyteri, Pori
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 1.4.2016.

Luonnosta voimaa suruun
Läheisensä kahden vuoden sisällä syöpään menettäneet
22.–25.8.2016 
Puhjonrannan kurssikeskus, Kouvola
Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 20.6.2016.

Nuoret lesket – perhekurssi
Syövän takia leskeksi jääneet, joilla on alaikäisiä lapsia 
18.–20.11.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 18.10.2016.

Perhekurssit  • Levinnyttä tai parantum
atonta syöpää sairastavat

40
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Liikunnalliset eläm
äntavat

Teemakurssit

LIIKUNNALLISET ELÄMÄNTAVAT

Liikunnallisuutta tukeva parikurssi
Kaikenikäiset syöpäpotilaat ja heidän läheisensä
18.–22.1.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 18.12.2015.

Liikuntapainotteinen avokurssi 
Kaikenikäiset syöpäpotilaat, joiden hoidot ovat päättyneet
Yhteensä seitsemän kertaa ajalla 23.2.–5.4.2016 ja 6.9.2016 
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry ja liikuntapaikat, Kuopio
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 8.2.2016.

Kunnon eväät – liikunnallinen avokuntoutuskurssi
Syöpään sairastuneet, joiden sairastumisesta on kulunut alle kaksi 
vuotta
31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 19.5, klo 17–18.30/20 ja seurantatapaami-
nen 18.8.2016 
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry, Itä-Suomen liikuntaopisto ja 
Pohjois-Karjalan Martat, Joensuu
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 10.3.2016.

Liikuntapainotteinen avokurssi
Syövän sairastaneille, joiden hoidot ovat päättyneet ja sairastumisesta 
on kulunut alle kaksi vuotta
5.4., 12.4., 19.4., 26.4. ja 3.5.2016 klo 16.30–19.30 ja seurantapäivä 
6.10.2016 klo 16.30–19.30
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry, Tampere
Järjestäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 22.3.2016.
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Alle 68-vuotiaat syöpään sairastuneet
9.–13.5.2016
Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus, Imatra
Järjestäjä Saimaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 1.4.2016.

Keula kohti kaakkoa – melontakurssi 
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
Kurssille voi osallistua myös yksin.
19.–23.6.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 19.5.2016.

Keula kohti kaakkoa – melontakurssi 
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
Kurssille voi osallistua myös yksin.
25.–29.7.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 23.6.2016.

Liikunnallisuutta tukeva parikurssi
Kaikenikäiset syöpäpotilaat ja heidän läheisensä
15.–19.8.2016
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 15.7.2016.
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Toiminnallinen kurssi – luova kirjoittaminen 
Syöpään sairastuneet, joiden sairastumista on alle kaksi vuotta
9.2., 16.2., 23.2. ja 1.3.2016 klo 16–19
Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry, Tampere
Järjestäjä Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 26.1.2016.

Valokuvasta voimaa 
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
8.–10.4.2016 ja 21.–22.5.2016
Puhjonrannan kurssikeskus, Kouvola
Järjestäjä Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 6.3.2016.

Energiaa luonnosta – villiyrttikurssi 
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
13.–15.5.2016 ja 25.9.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 13.4.2016.

Tunteet voimavaroiksi -yksilökurssi
Syöpään sairastuneet aikuiset, joiden sairastumisesta on kulunut alle 
kaksi vuotta
1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 12.10. ja 27.10.2016 klo 17–20
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry, Joensuu
Järjestäjä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 19.8.2016.

Voimaannuttava kirjoittaminen
Yksilökurssi syöpää sairastaville 
2.–4.9.2016 ja keskusteluryhmä verkossa kurssin jälkeen 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 2.8.2016.

Taidepainotteinen toim
inta

44 45

TAIDEPAINOTTEINEN TOIMINTA

Kuvataidepainotteinen kuvapaja
Syövän sairastaneet 
Yhteensä kymmenen kertaa ajalla 30.3.–1.6.2016 ja 31.8.2016
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, Kuopio
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 2.3.2016.

Taideterapiapainotteinen yksilökurssi
4.–8.4.2016 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus, Turku
Järjestäjä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 4.3.2016.

Elämä yhdessä – taideterapiapainotteinen avokurssi
Syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä
17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 18.5. ja 3.6.2016  
klo 17.30–19.30 
Satakunnan Syöpäyhdistys ry, Pori
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry
Hakuaika päättyy 5.2.2016.

Taideverkosto – yksilökurssi taide- ja tanssi- tai liiketerapeuttisin  
menetelmin

Aikuisikäiset syöpään sairastuneet
16.2., 8.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 31.5., 30.8., 13.9. ja 15.12.2016  
klo 17.30–19.30 
Satakunnan Syöpäyhdistys ry, Pori
Järjestäjä Satakunnan Syöpäyhdistys ry
päättyy 5.2.2016.
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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 Ray.  
Därigenom vet du om du ska ansöka till kursen med FPA:s  
eller Rays blankett. 

Parkurs för prostatacancer (59910) 
Prostatacancerpatienter under 68 år och deras anhöriga
Det är möjligt att delta i kursen även ensam.
7.–11.3.2016
Härmä Rehab Center, Ylihärmä
Ansökningstiden fortgår så länge det finns lediga platser.

Parkurs för bröstcancerpatienter (59949) 
Bröstcancerpatienter under 68 år och deras anhöriga 
Det är möjligt att delta i kursen även ensam.
23.–27.5.2016 
Härmä Rehab Center, Ylihärmä 
Ansökningstiden fortgår så länge det finns lediga platser.

Delvis parkurs för cancerpatienter (59962) 
Cancerpatienter under 68 år och deras anhöriga 
Det är möjligt att delta i kursen även ensam.
12.–16.9.2016 
Härmä Rehab Center, Ylihärmä 
Ansökningstiden fortgår så länge det finns lediga platser.

M
uut teem

akurssit

Ote elämään ja omaan hyvinvointiin
Kaikenikäiset syöpäpotilaat ja heidän läheisensä
31.10.–4.11.2016
Kunnonpaikka, Siilinjärvi 
Järjestäjä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys, ry
Hakuaika päättyy 3.10.2016.
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Parkurs för patienter med kronisk cancer
13.–16.9.2016
Härmä Rehab Center, Ylihärmä
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf
Ansökningstiden fortgår till 10.7.2016.

Öppen rehabilitering för nyinsjuknade bröstcancerpatienter och deras 
närstående

Att lära sig leva i nuet – cancersituationen som livsförändring
6.10., 13.10., 20.10., 27.10., 3.11. och 10.11.2016 kl. 17–20
Österbottens Cancerförening rf, Loftet, Vasa 
Ordnas av Österbottens Cancerförening rf
Ansökningstiden fortgår till 6.9.2016 och så länge det finns lediga 
platser.

Virkistyskurssit ja lomaviikot 

SYÖPÄPOTILAIDEN LOMAVIIKOT 

Virkistyslomia järjestetään eläkkeellä oleville syöpäpotilaille ja heidän lähei-
silleen sekä lapsiperheille, joissa aikuinen on sairastunut syöpään. 

Lomat toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa, ja Ray 
rahoittaa niitä. Lomille on mahdollista hakea korkeintaan joka toinen vuosi. 
Maksun omavastuuosuus on 110–125 euroa henkilöä kohti. Perhelomilla 
aikuisen omavastuu on 125 euroa, ja alle 16-vuotiaiden lasten loma tuetaan 
täysin. Matkakuluja ei korvata. Majoitus on kahden hengen huoneissa ja 
perhelomilla perhehuoneissa. 

Kaikilla lomilla on täysihoito ja niihin sisältyy aamiainen, lounas ja päi-
vällinen. Päivittäin on kaksi ohjattua ohjelmaa (paitsi tulo- ja lähtöpäivinä). 
Lomaohjelma voi sisältää esimerkiksi liikkumista luonnossa, hyvinvointi-
luennon, vesijumpan, tietovisailua, yhteisen illanvieton ja yleistä virkistystä. 
Lomaohjelma on tarkoituksella väljä, jotta lomalaisille jää hyvää aikaa virkis-
täytyä myös omatoimisesti.

Lomilla ei ole ohjattuja keskusteluja syövästä tai syöpäkuntoutuksesta.

ELÄKEIKÄISTEN JA HEIDÄN LÄHEISTENSÄ LOMAVIIKOT

Hakemuslomakkeita lomaviikoille saat osoitteesta www.syopapotilaat.fi 
(Lomaviikot), sähköpostitse potilaat@syopapotilaat.fi tai puhelimitse nume-
rosta 044 053 3211.

On tärkeää, että hakemuksen kohdassa kolme (Järjestön/yhdistyksen 
nimi) mainitaan Suomen Syöpäpotilaat ry. Lomaviikkojen hakuajat päättyvät 
noin kaksi kuukautta ennen lomaviikon alkua.

Hakemukset palautetaan osoitteeseen Hyvinvointilomat ry, 
Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki. Hyvinvointilomat ry käsittelee hake-
mukset, valitsee lomalle valittavat henkilöt sekä lähettää heille tarvittavat 
lisätiedot noin kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijoiden suu-
ren määrän vuoksi kielteisiä päätöksiä ei lähetetä. Lisätietoja saa numerosta 
010 830 3400 (ma–pe klo 9–12).

11.–16.1.2016  Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
 Hakuaika päättyy 23.11.2015.
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KESÄLOMAT 
27.6.–2.7.2016  Kylpylähotelli Sani, Kalajoki
 Hakuaika päättyy 18.3.2016.

10.–15.7.2016  Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 
 Hakuaika päättyy 18.3.2016.

SYYSLOMA
16.–21.10.2016  Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
 Hakuaika päättyy 23.6.2016.

JOULULOMA 
22.–27.12.2016  Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinna
 Hakuaika päättyy 23.9.2016.

KURKKU- JA SUUSYÖPÄPOTILAIDEN  
VIRKISTYSLOMAVIIKOT
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää Mikkelissä (Ristiinassa), 
Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa kaksi erillistä virkistyslomaviikkoa. Viikoilla 
 kunnostetaan ulkoilualueita, pelataan pihapelejä ja vietetään lomaa. 

16.–21.5.2016  Virkistys- ja ulkoiluviikko
 Ajankohta saattaa muuttua, seuraa verkkosivuja.
 Hakuaika päättyy 15.4.2016.

22.–27.8.2016  Virkistys- ja ulkoiluviikko
 Ajankohta saattaa muuttua, seuraa verkkosivuja.
 Hakuaika päättyy 15.7.2016.

Ajankohdat vahvistetaan alkuvuonna 2016. Ne ilmoitetaan osoitteessa  
www.le-invalit.fi, jäsenlehdessä sekä Syöpäjärjestöjen tapahtumakalenterissa.

Lomaviikon osallistumismaksu on Suomen Kurkku- ja Suusyöpä- 
yhdistys ry:n jäseniltä 150 euroa henkilöltä kahden hengen huoneessa ja  
190 euroa henkilöltä yhden hengen huoneessa. Muille kuin jäsenille loma- 
viikko maksaa 250 euroa henkilöltä kahden hengen huoneessa ja 290 euroa 
yhden hengen huoneessa.

Hintaan sisältyy täysihoito (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja  
päivällinen), majoitus kahden hengen huoneissa, uinti- ja saunomis-
mahdollisuus. 

7.–12.2.2016  Spahotel Runni, Runni
 Hakuaika päättyy 7.12.2015.

4.–9.4.2016  Lomakeskus Huhmari, Polvijärvi
 Hakuaika päättyy 25.1.2016.

4.–9.7.2016  Hotelli Kajaani, Kajaani
 Hakuaika päättyy 25.4.2016.

12.–17.9.2016  Hotelli Ylläsrinne, Ylläsjärvi
 Hakuaika päättyy 4.7.2016.

18.–23.9.2016  Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinna
 Hakuaika päättyy 11.7.2016.

SYÖPÄÄN SAIRASTUNEIDEN LASTEN JA NUORTEN 
VIRKISTYSLOMAT
Sylva ry järjestää yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n, Maaseudun Terveys- ja 
Lomahuolto ry:n ja Solaris-lomat ry:n kanssa tuettuja lomia koululaisten 
talvi-, kesä-, syys- ja joululomien aikana. Lomat toteutetaan Rayn ja Sylvan 
tuella. Perheet maksavat itse vain matkakulunsa ja lomapaikan maksullisen 
lapsenhoidon, jos sitä on saatavilla.

Vuonna 2015 lomalla olleet perheet eivät ole oikeutettuja lomatukeen 
vuonna 2016. Etusijalla ovat perheet, jotka eivät ole ennen olleet tuetulla 
lomalla.

Lomat on tarkoitettu alle 18-vuotiaiden syöpäsairaiden lasten ja nuorten 
perheille. Lomalle pääseminen ei edellytä Sylva ry:n jäsenyyttä. Lomaan si-
sältyy majoitus, lomaohjelma ja täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen ja 
lomapaikasta riippuen myös iltapala).

Hakuohjeet ja lisätietoa lomista saa osoitteesta www.sylva.fi. Hakemukset 
palautetaan osoitteeseen Sylva ry, Mariankatu 26 B 23, 00170 Helsinki.  

TALVILOMAT
22.–27.2.2016  Ikaalisten kylpylä, Ikaalinen 
 Hakuaika päättyy 11.12.2015. 

7.–12.3.2016  Hotelli Ylläsrinne, Ylläsjärvi 
 Hakuaika päättyy 11.12.2015.

http://www.le-invalit.fi
http://www.sylva.fi
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Lomaviikkojen rahoituksesta vastaa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys 
ry. Lomaviikkojen rahoitukseen ei saada ulkopuolista avustusta. 
Lomaviikkojen toteutuminen edellyttää riittävää osanottajamäärää. 

Hakemuslomakkeen saa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n 
 toimistosta puh. 040 514 6045, osoitteesta www.le-invalit.fi ja Ystävän Tuki 
-lehdestä. 

Tervetuloa virkistäytymään ja nauttimaan Kyyrönkaidan rauhasta ja kau-
niista luonnosta.

LOUNAIS-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN VIRKISTYSLOMAT 
Meri-Karinassa 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 allasosaston käyttömahdolli-
suuden sekä rentouttavaa ja mukavaa yhdessäoloa. 

Virkistysloman majoitus yhden hengen huoneessa maksaa 265 euroa 
henkilöltä ja kahden hengen huoneessa 225 euroa henkilöltä.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjestää Meri-Karinan toiminta- ja 
 palvelukeskuksessa myös Naisten viikonloppuja, Miesten päivän ja mini-
loman. 

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

25.–29.1.2016  Virkistysloma

30.5.–3.6.2016  Virkistysloma

16.–17.4.2016  Naisten viikonloppu (wellness weekend for ladies)
 Hinta 90 euroa henkilöltä 

28.4.2016  Äijäenergiaa, miestenpäivä
 Hinta 10 euroa henkilöltä

29.8.–2.9.2016  Virkistysloma

7.–11.11.2016  Virkistysloma

12.–13.11.2016  Naisten viikonloppu (wellness weekend for ladies)
 Hinta 90 euroa henkilöltä

17.–18.11.2016  Äijäenergiaa, miniloma miehille
 Hinta 90 euroa henkilöltä

Tuntuu tosi hyväl
tä kertoa sairas
tumiseen liittyvistä 
ajatuksista ihmisille, 
jotka eivät ryhdy 
katsele maan  
nurkkia. 

”

”

http://www.le-invalit.fi
http://www.lssy.fi
http://www.merikarina.fi
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Yhteystiedot 

MAAKUNNALLISET SYÖPÄYHDISTYKSET

Maakunnalliset syöpäyhdistykset auttavat, neuvovat ja tukevat poti-
lasta ja hänen läheisiään. Syöpäyhdistyksillä on neuvonta-asemia ja 
paikallisosastoja eri puolilla Suomea. Maakunnalliset syöpäyhdistykset 
ovat itsenäisiä toimijoita, joiden tarjoamat palvelut vaihtelevat alueit-
tain ja yhdistyksen koon mukaan. 

Syöpäjärjestöjen kuntoutumista edistäviin tukimuotoihin ja palve-
luihin kuuluu neuvonta- ja tukipalvelut (yksilöllinen tuki ja ohjaus, kas-
vokkain tai puhelimitse tapahtuva neuvonta), ensitiedon antaminen, 
vertaistuki ryhmätoiminta sekä vapaaehtois- ja virkistystoiminta syöpä-
potilaille ja heidän läheisilleen. Lisäksi yhdistykset järjestävät muita 
tapahtumia, koulutuksia ja yleisötilaisuuksia. 

Yhdistykset ovat mukana syövän ehkäisyssä ja varhaistoteamisessa. 
Maakunnalliset syöpäyhdistykset kouluttavat alueensa terveyden-
huoltoalan ja muiden ammattialojen työntekijöitä sekä vierailevat kou-
luissa ja työpaikoilla – ja tuovat erityisesti esille terveyden edistämisen 
näkökulmaa. Syöpäyhdistykset ovat mukana järjestämässä Rayn ja 
Kelan rahoittamia  sopeutumisvalmennuskursseja. 

Neuvonta-asemilla terveydenhuollon ammattilaiset antavat 
henkilö kohtaista neuvontaa ja tukea syövän kaikissa vaiheissa. 
Joissakin maakunnal lisissa syöpäyhdistyksissä on sairaanhoitajan 
vastaan otto, jossa tehdään pieniä hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi 
 ompeleiden poistoa. Lisäksi joissakin syöpäyhdistyksissä tarkastetaan 
ihon luomia ja annetaan periytyvyysneuvontaa. Syöpäyhdistykset 
 välittävät myös rintasyöpäpotilaille rintaproteeseja. 

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

Toinen saman läpikäynyt 
tietää tunteesi. Sain kurssilta 
iloa omaan elämääni.
”

”
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Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry 
Hämeenkatu 5 A, 7. kerros 
33100 Tampere 
puh. 03 249 9111 
toimisto@pirkanmaansyopayhdistys.fi
www.pirkanmaansyopayhdistys.fi

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry 
Raastuvankatu 13 
65100 Vaasa 
puh. 010 843 6000 
info@botniacancer.fi
www.botniacancer.fi

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

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

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Rautatienkatu 22 B 13 
90100 Oulu 
puh. 0400 610 292 
www.pssy.org

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

Suomen Syöpäyhdistys ry
Cancerförening i Finland
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
puh. 09 135 331
tiedotus@cancer.fi
www.kaikkisyovasta.fi

Valtakunnallinen Neuvontapalvelu
Unioninkatu 22
00130 Helsinki
puh. 0800 19414
neuvonta@cancer.fi
www.kaikkisyovasta.fi

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

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

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

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry 
Meri-Karinan toiminta- ja palvelukeskus 
Seiskarinkatu 35 
20900 Turku 
puh. 02 265 7666 
kurssi@lssy.fi
www.lssy.fi

mailto:toimisto@pirkanmaansyopayhdistys.fi
http://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi
mailto:info@botniacancer.fi
http://www.botniacancer.fi
http://www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi
mailto:toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
http://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi
http://www.pssy.org
mailto:saimaa@sasy.fi
http://www.saimaansyopayhdistys.fi
mailto:tiedotus@cancer.fi
http://www.kaikkisyovasta.fi
mailto:neuvonta@cancer.fi
http://www.kaikkisyovasta.fi
mailto:etela-suomi@essy.fi
http://www.etela-suomensyopayhdistys.fi
mailto:syopayhdistys@kessy.fi
http://www.kessy.fi
mailto:toimisto@kymsy.fi
http://www.kymsy.fi
http://www.lssy.fi
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Satakunnan Syöpäyhdistys ry 
Yrjönkatu 2, 2. kerros 
28100 Pori 
puh. 02 630 5750 
toimisto@satakunnansyopayhdistys.fi
www.satakunnansyopayhdistys.fi

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

mailto:toimisto@satakunnansyopayhdistys.fi
http://www.satakunnansyopayhdistys.fi
mailto:info@cancer.ax
http://www.cancer.aland.fi
http://www.cancer.ax


Ku
rs

si
lle

 h
ak

ija
n 

A
BC

61

Yhteystiedot Yh
te

ys
tie

do
t

60 61

VALTAKUNNALLISET POTILASJÄRJESTÖT

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

Rintasyöpäyhdistys on valtakunnallinen etujärjestö rintasyöpäpotilaille. 
Toiminnan ydin on tarjota vertaistukea sairauden eri vaiheissa ja näin paran-
taa rintasyöpäpotilaiden elämänlaatua.

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

Suomen eturauhassyöpäyhdistys on eturauhassyöpäpotilaiden valta-
kunnallinen etujärjestö. Yhdistys tekee tiedotus-, koulutus- ja valistustyö-
tä sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia eturauhassyöpäpotilaille ja heidän 
 omaisilleen.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry 
Kolmas Linja 29 
00530 Helsinki 
puh. 09 7318 0630, 040 514 6045 
le-invalidit@kolumbus.fi 
www.le-invalidit.fi

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry on valtakunnallinen kurkku- ja  
suu syöpäpotilaiden 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
www.syopapotilaat.fi

Suomen Syöpäpotilaat ry on syöpäpotilaiden valtakunnallinen etujärjestö,   
jonka kolme päätehtävää ovat potilasviestintä, valtakunnallisten syöpä-
kohtaisten potilasverkostojen ylläpitäminen sekä syöpäpotilaiden valta-
kunnallinen edunvalvonta.

Sylva ry 
Mariankatu 26 B 23 
00170 Helsinki 
puh. 09 135 6866 
sylva@sylva.fi
www.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 selviyty- 
mään 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.

mailto:info@colores.fi
http://www.colores.fi
http://www.europadonna.fi/
mailto:toimisto@europadonna.fi
http://www.europadonna.fi
mailto:toimisto@propo.fi
http://www.propo.fi
mailto:le-invalidit@kolumbus.fi
http://www.le-invalidit.fi
mailto:potilaat@syopapotilaat.fi
http://www.syopapotilaat.fi
mailto:sylva@sylva.fi
http://www.sylva.fi
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Sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssit 2016

Työryhmä  Tuire Muona, Marika Sorvari ja  
 Riikka Huovinen 
Toimitus  Marika Javanainen Juttutoimisto Helmi
Taitto  Sisko Honkala
Valokuvat  Laura Tammisto ja Terho Puustinen
Kustantaja  Suomen Syöpäyhdistys ry
Painopaikka  Painotalo Plus Digital Oy 

Esite on tehty Rayn tuella.
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