
 

Palvelut 
sairastuneelle 

ja läheiselle 
 

Kevät 2022 
 

Olemme tukenasi, kun syöpä 
koskettaa omaa tai 

läheisesi elämää. 

 



Syöpään sairastuminen herättää paljon kysymyksiä ja huolta sekä 
sairastuneelle että läheiselle. Jokainen kokee sairastumisen omalla 
tavallaan. Tarjoamme sinulle ja läheisillesi maksutta tietoa, toivoa 
ja tukea koko hoitopolkusi ajan. 
Huomioithan mahdollisesti muuttuvat koronaohjeistukset. 
Päivitämme kotisivuja tilanteen mukaan. Suurimpaan osaan 
ryhmistä voit osallistua myös etänä. Ryhmiin ilmoittautumi-
nen viimeistään ryhmää edeltävänä päivänä 013-227600 
 

DIAGNOOSIN JA HOITOJEN VAIHEESSA 

Tule sairaanhoitajan vastaan-
otolle keskustelemaan ja saa-
maan tukea ja tietoa, yksin tai 
yhdessä. 
Teemme myös maksuttomia 
kotikäyntejä ja hoitajat vierai-
levat sairaalassa. 
 
Ajanvaraus p. 013 227 600. 
 
Ajanvarauksella myös: 
- Syövän periytyvyysneuvon-
taa, jonka tarkoituksena on 
selvittää, onko henkilöllä ta-
vallista suurempi riski sairas-
tua syöpään 
- Rintaproteesin sovitus- ja 
välityspalvelua rintaleika-
tuille naisille. 
 
VERTAISTUKIHENKILÖT 
Vertaistukihenkilöt ovat joko 
itse sairastaneet syövän tai he 
ovat sairastuneen läheisiä. 
Vertaistukihenkilön kanssa 

voit tavata kasvotusten tai 
keskustella puhelimessa. He 
auttavat sinua omien koke-
mustensa ja tietojensa poh-
jalta. Kohtaamiset ovat aina 
luottamuksellisia. Vertaistuki-
henkilöpyynnön voit tehdä 
osoitteessa www.pohjois-
karjalansyopayhdistys.fi  
tai p. 013 227 600.  
 
 
 
 

 

Tietoa 

Tukea 
Toivoa 



 

VERTAISTUKIRYHMÄT 
Vertaisten tapaaminen auttaa 
huomaamaan, ettet ole sairau-
tesi kanssa yksin. Tavoitteena 
on, että vertaistukitoiminta 
antaa tietoa, toivoa ja tukea. 
Älä jää yksin - tule mukaan! 
 
Vertaistapaamisia järjeste-
tään myös maakunnan alu-
eella. Lisätietoa saat 
www.pohjois-karjalan- 
syopayhdistys.fi tai  
p. 013 227 600. 
 
 
Syöpään sairastuneiden 
naisten ryhmä 
Kokoontuu ke klo 13–15 
2.2./2.3./30.3./27.4. 
 
Syöpään sairastuneiden 
miesten ryhmä 
Kokoontuu ti klo 13–15 
8.2./8.3./5.4./3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanneleikattujen ryhmä 
Kokoontuu ke klo 17–19 
23.2./23.3./27.4. 
 
Fuck Cancer -kahvit syöpään 
sairastuneille nuorille aikui-
sille. Aloitamme helmikuussa, 
mikäli ryhmälle on tarvetta.  
Lisätietoja Minna Kaartinen  
p. 050 515 1288 
 
 
 
 
TIME OUT! - Ilta sinulle syö-
pää sairastavan läheinen 
ke 23.3. klo 17-19  
 
Anna hetkinen itsellesi. 
Tarjolla leppoisaa yhdessä 
oloa ja kevyttä iltapalaa.  
Ilmoittautuminen 18.3. klo 
13.00 mennessä 013 227 600 
tai heini.grohn@pohjois-kar-
jalansyopayhdistys.fi 



 

DIAGNOOSIN JA HOITOJEN VAIHEESSA 
 
Hoitopolulla kohdataan- Mahdollisuus osallistua myös etänä 
Tarkoitettu hiljattain syöpään sairastuneille ja heidän läheisil-
leen. Tapaamisissa saat/saatte ensitietoa hoitopolun eri vaiheista 
sekä tietoa sairauden ja sen hoitoon liittyvistä asioista.  
Ilmoittaudu mukaan p. 013 227 600. 
Maanantaisin klo 13–15 
 
17.1. Ravitsemus: Ovatko syöpäsairaus ja hoidot vaikuttaneet 
ruokailutottumuksiin tai tuoneet haasteita ruokailuun?  
 
31.1. Suunhoito: Suun terveys syöpähoitojen aikana. Suun ter-
veys on osa ihmisen elämänlaatua. Tällä kerralla saat tietoa ja 
vinkkejä suun hoitoon ja hyvinvointiin liittyen. 
 
14.2. Tunteet: Tunnista tunteesi – vakavan sairastumisen vaiku-
tukset tunteisiin. Sairaanhoitaja alustaa aihetta ja antaa menetel-
miä myös kotiin viemisiksi.  
 
28.2. Uni ja palautuminen: Jokainen tarvitsee unta. Kuinka 
omaa unta ja palautumista voi parantaa? Teemaan paneudutaan 
alustuksen, keskustelun ja rentoutusharjoitusten avulla. 
 
14.3. Ihonhoito: Saat tietoa siitä, miten syövän eri hoitomuodot 
voivat vaikuttaa ihon kuntoon, miksi ihoa kannattaa hoitaa ja mi-
ten haittoja voi estää tai helpottaa.  
 
28.3. Liikunta: Saat uudet syöpäjärjestöjen liikuntasuositukset 
sekä perustelut, miksi liikunta on hoitojenkin aikana suositelta-
vaa. Keskustelua omista kokemuksista ja ammattilaisen ohjeita 
turvalliseen liikkumiseen syöpähoitojen aikana. 
 
11.4. Kuntoutus: Kuntoutumisen polulla. Tarvitsenko kuntou-
tusta? Mitä ne kuntoutuskurssit oikein ovat ja kenelle ne on oi-
kein tarkoitettu?  



HOITOJEN PÄÄTTYMISEN JA SEURAN-
NAN VAIHEESSA 
 
Sinä ja läheisesi saatte meiltä 
omaan elämäntilanteeseen so-
pivaa tukea ja kuntoutusta.  
 
Ajanvarauksella  
p. 013 227 600: 
- Ohjausta syöpäkuntoutuk-
seen, jossa sairaanhoitaja aut-
taa löytämään juuri sinulle so-
pivia kuntoutumista edistäviä 
tukipalveluja. 
- Terveellisiin elintapoihin liit-
tyvää ohjausta (ravinto, lii-
kunta, painonhallinta, alkoholi, 
tupakka).  
 
Hoitojen jälkeinen iltapäivä 
 
Kun syöpähoidot ovat päätty-
mässä tai hiljattain päättyneet. 
Iltapäivässä saat monipuolista 
tietoa hyvinvointiasi hyödyttä-
vistä, ajankohtaisista asioista 
esim. syöpähoitojen myöhäiset 
vaikutukset, kuntoutumisen 
tuen palvelut, Kelan lakisäätei-
set etuudet ym.  
17.2.2022 klo 16 – 19  
 
Ilmoittaudu iltapäivään 
14.2.2022 klo 16 mennessä 
puh 013 227 600. 
 

 
Tanssi- liiketerapia  
kokoontuu erilaisilla teemoilla 
10 kertaa torstaisin 8.9.-
10.11.2022 klo 17-18.30. 
(Keltainen talo, Sairaalakatu 8, 
Joensuu) 
 
Tanssi- liiketerapia on ryhmä-
terapiaa ja se soveltuu kaikille 
ikäryhmille, eikä osallistumi-
nen vaadi erityisiä tanssillisia 
tai liikunnallisia ennakkoval-
miuksia. Työskentelyalueita 
ovat mm. kehollisuuden hah-
mottaminen ja hyväksyminen, 
kehon ja mielen yhteyden vah-
vistaminen, itsetuntemuksen  
selkiyttäminen sekä vuorovai-
kutuksen tutkiminen ja syven-
täminen.  

 
 
Ohjaajana toimii psykologi ja 
tanssi – ja liiketerapeutti Anni 
Rantanen. Ryhmään otetaan 
6–8 osallistujaa, joiden syö-
pään sairastumisesta on aikaa 
6 kk – 2 v.  
 
Lisätietoa ja ilmoittautumi-
set Marketta Komulainen 
p.050 567 9264 

 



”Sain voimaa 

muiden  

tarinoista.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuntoutumista edistävä 
kurssitoiminta 
 
Minä olen tärkeä -kurssi Lo-
makeskus Huhmarissa. 
19.-22.5.2022 Kurssi painot-
tuu sairastumisen tuomien 
elämänmuutosten ja niissä so-
peutumisen tarkasteluun sekä 
omien vahvuuksien, minäku-
van ja itsetunnon löytämiseen 
ja eheytymiseen.  
Syöpään sairastuneille työikäi-
sille naisille, joiden sairastumi-
sesta on alle kaksi vuotta. 
Osallistuminen on maksu-
tonta.  Hakuaika päättyy 
22.4.2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnon eväät- avokurssi  
 
22.9.-16.11.2022 torstaisin. 
Kurssiohjelma painottuu ter-
veellisten elämäntapavalinto-
jen vahvistamiseen. Ohjel-
maan sisältyy tietoa terveyttä 
tukevasta ruokavaliosta, kurs-
sin alussa ja lopussa toteutet-
tavat kävelykuntotestit, lii-
kunta-, lihaskunto- ja kehon-
huolto-ohjauskerrat sekä 
Marttojen kasvisruokien kok-
kausilta. Seurantatapaaminen 
19.1.2023 to klo 17. Syöpään 
sairastuneille, joiden sairastu-
misesta on alle kaksi vuotta ja 
hoidot ovat päättyneet/päät-
tymässä. Hakuaika päättyy 
26.8.2022 
 
Lisätietoja ja hakemukset 
Marketta Komulainen 
p.050 567 9264  



Hyvän olon työpajat- UUTTA! 
 
Hyvän olon työpajat tarjoavat 
käytännönläheisen tiedon lisäksi 
yksilöllistä ohjausta paneutu-
malla yksilöllisemmin jokaisen 
osallistujan tilanteeseen. Työpa-
jojen tavoitteena on tukea ja vah-
vistaa Sinun toimintakykyäsi ja 
hyvinvointiasi. 
 
Kokoonnumme 6-8 hengen 
pienryhmässä 30.3. – 11.5. 
ajalla seitsemän (7) kertaa. 
Ryhmätapaamiset toteutuvat 
keskiviikkoisin klo 9-11 Kare-
lia Ammattikorkeakoulun Tik-
kamäen kampuksella ( os. Tik-
karinne 9, 80200 Joensuu).  
Ryhmätapaamisten aiheina on 
mm: ravitsemus, liikunta, mielen 
hyvinvointi, uni, palautuminen, 
rentoutumisen taito, arjen toi-
mintakyky sekä kuntoutusasiat. 
 
Lisäksi räätälöimme yhdessä  
Sinun kanssasi henkilökohtaiset 
yksilötapaamiset. Kaikki kiin-
nostuneet haastatellaan ja pien-
ryhmä kootaan haastattelujen 
pohjalta. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Marketta Komulainen p. 
050 567 9264 
 
 

LIIKUNTA 
 
Kehonhuolto 

Ryhmä kokoontuu erilaisilla 
teemoilla 12 kertaa tiistaisin 
1.2. – 19.4.2022 klo 17-18. 
(Keltainen talo, sairaalakatu 
8, Joensuu)  

Paikan päällä ryhmässä voi 
olla 10 hlöä. Ryhmä toteute-
taan myös etänä, joten voit ha-
lutessasi osallistua kotoa kä-
sin. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä tarvitsemme sähköpos-
tiosoitteesi. 
Kehonhuollon osallistumis-
maksu 30€ paikanpäällä/15€ 
etäyhteydellä.  

Puistojumppa 

Kokoontuu 6 kertaa 
3.5.-7.6. ti klo 17-18. 
Kirkkopuistossa (Joensuu). 
Osallistumismaksu 15€. 

Maksutiedot saat ilmoittautu-
misen yhteydessä ja maksu tu-
lee suorittaa ennen ryhmän al-
kamista. 
Ilmoittaudu p. 013 227 600 
tai heini.grohn@pohjois-
karjalansyopayhdistys.fi 



JOS SYÖPÄ EI  

PARANE 

 
MINUN TARINANI  
Ryhmä on tarkoitettu uusiutu-
nutta ja parantumatonta  
syöpää sairastavalle. Kokoon-
tuu ti klo 13–15 
 
15.2. KÄTENI KERTOVAT 
Mitä kaikkea olenkaan tehnyt 
käsilläni? Kuka olen, mistä tu-
len? Onko sairaus muuttanut 
luonteenpiirteitäni tai onko 
omat ominaisuuteni ennal-
laan?  
 
15.3. VOIMAVARAT 
Mistä asioista saat energiaa tai 
innostusta? Mitkä on omat 
vahvuuteni haastavassa elä-
mäntilanteessa? Kuinka voi-
sin vahvistaa omia voimava-
rojani?  
 
12.4. KUNTOUTUS 
Millaista kuntoutusta on tar-
jolla parantumatonta syöpää 
sairastavalle ja läheiselle? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10.5. ITSEMYÖTÄTUNTO 
Myötätuntoa itseä kohtaan on 
mahdollista opetella. Itse-
myötätunto on tärkeä taito 
henkisen hyvinvointisi ja jak-
samisesi kannalta. Tule pysäh-
tymään itsesi äärelle ja koh-
taamaan itsesi lämpimästi ja 
hyväksyvästi.  
 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set Salla-Maaria Martikai-
nen p. 050 362 2915. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
” En olisi uskonut, 

että asenteeni 
elämää kohtaan 

muuttuu niin 
paljon” 

-nainen 51 v 

 

Ryhmä läheisensä menettä-
neille 
 
Ryhmä sinulle, jolla on läheisen 
menettämisen kokemus  
(3kk- 2 v).  
Tavoitteena on auttaa ja tukea 
menetyksen läpikäymisessä kes-
kustelun, toiminnallisten menetel-
mien ja vertaistuen avulla.  
Suljettuun ryhmään mahtuu 6 
osallistujaa. 
Kokoontumiset tiistaisin klo 
17.00–19.15  
5.4./19.4./3.5./17.5./31.5. 
 
Ilmoittautumiset 30.3.  
mennessä p. 013 227 600.  
Lisätietoja ryhmästä  
Salla-Maaria Martikainen  
p. 050 362 2915  
 
 
 
 
 
 
 

Varavoimaa- kurssi  
 
 
5.-8.9.2022 Lomakeskus 
Huhmarissa 
Parantumatonta syöpää sai-
rastaville ja heidän läheisil-
leen. Kurssille voi osallistua 
myös yksin. 
 
Kurssiohjelman teemoina ovat 
mm. kuntoutujan ja läheisen 
psykososiaalinen hyvinvointi 
ja voimavarat, fyysisen kun-
non aktivointi ja ohjaus liikun-
nan ja rentoutumisen avulla. 
Yhdessä ryhmän kanssa pyri-
tään löytämään selviytymis-
keinoja arkipäivän jaksami-
seen ja elämänlaatuun. 
 
Haku päättyy 12.8.2022 
 
Lisätietoja ja hakemukset 
Marketta Komulainen p. 
050 567 9264 tai 
www.pohjois-karjalansy-
opayhdistys.fi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Heittäydy 
hyvään 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TULE VAPAAEHTOISEKSI! 
Vapaaehtoiset ovat yhdistyksen 
voimavara.  
Meillä on tarjolla monenlaisia 
vapaaehtoistyön vaihtoehtoja. 
Meillä on tarvetta monenlaiselle 
osaamiselle. Voit osallistua siinä 
määrin, kun ehdit ja haluat. 

Tule mukaan syöpätyöhön! 

 
 
Vapaaehtoistoimijat SÄPÄKÄT 
 
Syöpiksen Säpäkät on vapaaeh-
toisista koostuva ryhmä, joka 
mm. kerää varoja Pohjois-Karja-
lan alueella tehtävään syöpätyö-
hön, on mukana avustamassa 
erilaisissa tapahtumissa, järjes-
tää myyjäisiä ja arpajaisia.  
Säpäkät hoitavat myös erilaisia 
kahvituksia sekä konserttien 
naulakkopalveluja ja väliaikatar-
joiluja. 

Vapaaehtoiset tukihenkilöt tu-
kevat syöpään sairastuneita ja 
heidän läheisiään. 
Koulutamme vuosittain uusia 
vertais- ja saattotukihenkilöitä. 
Lisätietoa koulutuksista saat  
p. 050 362 2915. 
 
 
 
 
Vertaistukihenkilöt 
 
Vertaistukihenkilöt ovat vapaa-
ehtoisia, koulutettuja tukihenki-
löitä, jotka ovat itse sairastaneet 
syövän tai joiden läheisellä on 
ollut syöpä.  
Vertaistukihenkilöt auttavat toi-
sia sairastuneita omien koke-
mustensa ja tietojensa pohjalta. 
 
Saattotukihenkilötoiminta 
 
Saattotukihenkilöt ovat kanssa-
kulkijoita, jotka tarjoavat tukea 
ja kiireetöntä läsnäoloa parantu-
matonta syöpää sairastaville ja 
saattohoidossa oleville sekä hei-
dän läheisilleen kotona sekä sai-
raalan vuodeosastoilla. Saattotu-
kihenkilö ei korvaa ammatti-ih-
misen tai omaisen tekemää työtä 
vaan täydentää sitä. Tukisuhde 
kestää yleensä tuettavan kuole-
maan saakka. 
 



 

Pohjois-Karjalassa syöpään sairastuu vuosittain yli 1000 hen-
kilöä. Syöpään sairastuminen tuo monenlaista huolta niin 
sairastuneille kuin heidän läheisilleen. Haluamme olla autta-
massa tässä tilanteessa tarjoamalla tietoa, tukea ja kuntou-
tusta. Tule kanssamme mukaan tekemään hyvää. 
 
 
JÄSENYYS 
Jäsenenä olet mukana tuke-
massa ja mahdollistamassa 
syöpätyötä. Yhdistykseen voi 
liittyä jäseneksi syöpään sai-
rastuneet, heidän läheisensä 
ja he, jotka haluavat olla tuke-
massa yhdistyksen toimintaa. 
Voit liittyä netissä www.poh-
jois-karjalansyopayhdistys.fi 
tai puhelimitse 013 227 600. 
Henkilöjäsen 25 €/kalenteri-
vuosi. Yritys- tai yhteisöjäsen 
200 €/kalenterivuosi. 
 

 
 
LAHJOITA 
Halutessasi voit tukea toimin-
taamme lahjoittamalla. Jokai-
nen lahjoitus on tärkeä! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tutustu: 
www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi  
tai ota yhteyttä 013 227 600. 
 

Löydät meidät myös: 
facebook.com/pohjois-karjalan- 
syopayhdistys 
Instagramista nimimerkillä @PKSYRY



 

Tietoa 

Tukea 
Toivoa 

YHTEYSTIEDOT 
Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys 
Malmikatu 5B, 2krs 
80100 Joensuu 
toimisto: 013 227 600 
etunimi.sukunimi@pohjois- 
karjalansyopayhdistys.fi 
 
Suvi Jolkkonen 
Toiminnanjohtaja 
050 536 4975 
 
Heini Gröhn 
Palvelusihteeri 
013 227 600 
 
Minna Kaartinen 
Sairaanhoitaja 
050 515 1288 
 
Marketta Komulainen 
Sairaanhoitaja 
050 567 9264 
 
Salla-Maaria Martikainen 
Sairaanhoitaja 
050 362 2915 
 
Marjo Pylkäs 
Sairaanhoitaja 
050 529 7877 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAIKALLISOSASTOT 
Eno 
Sirpa Romppanen, puheenjohtaja 
045 313 3590 
 
Juuka 
Tanja Ovaskainen, puheenjohtaja 
040 036 5090 
 
Kitee/Kesälahti 
Aune Timonen, puheenjohtaja 
040 706 1602 
 
Kiihtelysvaara 
Irma Nuutinen, puheenjohtaja 
050 383 2338 
 
Kontiolahti 
Sari Mahonen, puheenjohtaja 
040 088 5621 
 
Lieksa 
Raija Piironen, puheenjohtaja 
050 516 6281 
 
Liperi 
Anne Lasarov, puheenjohtaja 
040 532 6854 
 
Nurmes 
Leena Kuvaja, puheenjohtaja 
050 536 0059 
 
Polvijärvi 
Mirja Tanskanen, puheenjohtaja 
040 547 8910 
 
Tohmajärvi 
Vuokko Väistö, puheenjohtaja 
044 256 2232 


