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auringolta suojautumisen ja
kasvisten merkityksen edistämiseksi 

Kehitetään vanhempainiltoja, joissa edistetään nikotiinittomuutta yhteistyössä Kuopion kaupungin
Vanhemmuuden tuen -työryhmän kanssa.

Pohjois-Savon alueen neuvoloiden ammattihenkilöiden kouluttaminen ja yhtenäisen hoitopolkumallin
luominen raskaana olevien äitien ja kumppaneiden nikotiinittomuuden edistämiseksi yhteistyössä Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimin ja P-S kuntien neuvoloiden kanssa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimin, KYSin Patologian yksikön ja P-S kuntien kanssa yhteistyön
tehostaminen kohdunkaulan syövän seulonnan osallistumisaktiivisuuden lisäämisessä ja
kutsuntamenettelyn kehittämisessä. 

Syövän ehkäisy sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi ydintehtävistämme. 
Tarjoamme asiantuntijuutta syövän ennalta ehkäisemiseksi ja syöpään sairastuneiden sekä heidän läheistensä
hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjaamalla ihmisiä elintapamuutoksiin voimme ehkäistä syöpään sairastumista ja
lisätä sairastuneiden hyvinvointia. 

Yhdistyksemme osallistuu laaja-alaisesti Pohjois-Savon alueella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
verkostotyöryhmiin ja -hankkeisiin. Teemme yhteistyötä mm. julkisen terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,
kuntien, kaupunkien, oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.

Ennaltaehkäisevä työ kohdentuu vuosina 2022:

Varhaiskasvatuksessa teemme terveysneuvontaa

Nikotiinittomuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja kouluasteilla vaikuttamalla vanhemmuuteen 

Pohjois-Savon alueella edistämme nikotiinittomuutta tupakoivien äitien ja heidän kumppaneiden
nikotiinituotteiden käytön loppumisen puolesta

Seulonnoista tiedottaminen (uutena suolistosyövän seulonta) ja erityisesti huomion kiinnittäminen
kohdunkaulan syövän seulontaan. Pohjois-Savon alueella osallistutaan kaikista heikoiten kohdunkaulan syövän
seulontoihin.
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Nikotiinittomuuden edistäminen
Puheeksioton menetelmän koulutusta opettajille ja henkilöstölle
Interaktiivinen tunti opiskelijoille
Seksuaaliterveyden edistäminen
Työkalupakki opettajille

Toimintamalli sisältää työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nuuskattomuuden huomioimiseen
pelisäännöissä ja seuratoiminnan arjessa. 
Lisäksi se sisältää välineitä nuuskan haitoista kertomiseen ja nuuskan käytön puheeksiottoon. 
Toimintamalli on kehitetty Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Suomen Olympiakomitean yhteistyönä. 

Koulutus tarjoaa nuorisotyöntekijöille ajankohtaista tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista sekä työkaluja,
joiden avulla he voivat omassa toimintaympäristössään ottaa tuotteiden käytön puheeksi nuorten kanssa ja
tukea nuoria käytön lopettamisessa sekä ennaltaehkäistä käytön aloittamista.

Yhteisten aluetapaamisten suunnittelu ja toimintojen kehittäminen

Tavoitteena on edistää syöpään sairastuneiden, heidän läheistensä ja perheiden hyvinvointia sekä vähentää
yksinäisyyttä muun muassa vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä. 
Paikallisosastoille hybridimallin kautta hyvinvoinnin edistämistä.

Ravitsemusryhmä Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opiskelijoiden kanssa vuoden alussa 2022 

Yhteistyössä Savonia Ammattikorkeakoulun kanssa

Yhteistyö KYSin Kliinisen genetiikan yksikön kanssa

Yhteistyöhankkeita
  
Yhdessä! -hanke (yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö) Savon ammattiopiston kanssa. Hankkeen
vaikutuksena opiskelijoiden hyvinvointi ja vastuunotto omasta ja vertaisen toimintakyvystä lisääntyy

Nuuskaton urheilu toimintamallin jalkauttaminen Pohjois-Savon alueen urheiluseuroihin yhteistyössä Ehyt
ry:n kanssa.

Nikotiiniton nuorisotyö -koulutusta Pohjois-Savon kuntiin

Hyvinvoinnin edistäminen syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen 

Alueellisen syöpätyön kehittäminen Fican Eastin, Itäisen syöpäkeskuksen kanssa 

Olohuone Elona

Ryhmätoiminta

Tanssiliiketerapia ryhmä, Savonia ammattikorkeakouluja Itä-Suomen yliopiston kanssa keväällä 2022

Syöpäpotilaiden moniammatillinen hyvinvointi webinaari keväällä 2022

Syövän perinnöllissyysneuvonta ja siitä tiedottaminen

Muita aiheita, joissa edistämme terveyttä ja hyvinvointia:
Liikunta, ravitsemus, aurinkosuojaus, rintojen ja kivesten omatoimisen tarkkailun ohjeistaminen
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Yhdistyksen sairaanhoitaja tukee syöpää sairastavia ja heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa;
diagnoosivaiheesta saattohoidon jälkeiseen  vaiheeseen. Tukea annetaan myös läheisen kuoltua.

Kohtaamiset ovat ainutkertaisia ja asiakkaat huomioidaan yksilöinä ja kokonaisvaltaisesti. Heidän
näkemyksiään ja elämäntilannetta kunnioitetaan. Tärkeintä on läsnäolo, ajan antaminen, kyky kohdata
kaikenlaisia tunteita ja myötäelää asiakkaan kokemusta. Keskustelun kautta asiakas saa akuutisti apua
hätäänsä, yleistä tietoa sairaudesta ja yhdistyksen muista palveluista. Tarvittaessa ohjataan asiakas muun 
avun piiriin.

Yhdistyksen sairaanhoitaja välittää rintaproteeseja rintasyöpään sairastuneille. Rintaproteesin vaihtoväli 
on noin 2-3 vuotta. Proteesin saa maksusitoumuksella, joka haetaan omasta terveyskeskuksesta. 
Kuopiolaisille yhdistys hankkii maksusitoumuksen.

Hoitaja tapaa asiakkaita yhdistyksen toimistolla, puhelimitse, sähköpostitse, verkon kautta sekä 
sairaalan OLKA pisteellä.

Vertaistuki

Syöpään sairastunut voi saada tuekseen vertaistukihenkilön, joka on itse sairastanut syövän, sairastaa syöpää tai
on läheinen. He ovat koulutuksen läpikäyneitä ja vaitiolositoumuksen tehneitä. Tukihenkilöt ovat käsitelleet
oman sairastumisensa ja tätä kautta pystyvät olemaan ”ammattimaisempia” sekä luomaan turvallisen ilmapiirin
itsensä ja tuettavan välille. Toiminnan ammatillinen koordinointi mahdollistaa tukisuhteen luomisen nopeasti. 
Tärkeää on, että koordinaattori tuntee koulutetut tukihenkilöt, jotta osaa yhdistää tukihenkilön ja tuettavan
keskenään. Yhdistyksen sairaanhoitaja huolehtii tukihenkilöiden jaksamisesta tarjoamalla työnohjausta,
lisäkoulutusta ja virkistystä. Uusia tukihenkilöitä tullaan kouluttamaan keväällä 2022.

 

H Y V Ä  E L Ä M Ä
S Y Ö V Ä S T Ä  H U O L I M A T T A
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syöpää sairastaneille miehille
syöpää sairastaneille naisille
kroonista syöpää sairastaville
suu- ja kurkkusyövän sairastaneille
joogaryhmä sairastuneille ja läheisille
tuolijumppa sairastuneille ja läheisille
taideryhmä sairastuneille ja läheisille

syöpään sairastuneille naisille
syöpään sairastuneille miehille 

Hyvän olon polulla avokurssi kevät 2022
Voimaa luonnosta ja taiteesta avokurssi kevät 2022
Naisenergiaa – gynekologisen syövän kurssi syksy 2022
Suolistosyöpäkurssi yhteistyössä Coloreksen kanssa syksy 2022

Vertaistukiryhmä

Syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen järjestetään vertaistukiryhmiä, jotka kokoavat yhteen
samankaltaisessa tilanteessa olevia. 

Ammattihenkilön tai koulutetun vertaisryhmän ohjaajan ohjaamissa ryhmissä on teemoja sairauteen liittyvistä
asioista, mutta positiivisuus ja elämänmyönteisyys korostuvat. Paljon pohditaan ilon ja kiitollisuuden aiheita
sekä voimavaroja tuottavia asioita. Ryhmissä annetaan mahdollisuus puhua, kuunnella, tai olla vain hiljaa,
kaikki tunteet ovat myös sallittuja. Ammattilainen tai koulutettu ryhmänohjaaja on tärkeässä roolissa, koska
hän pystyy vastaanottamaan rankkojakin kokemuksia, tukemaan ryhmäläisiä ja ylläpitämään myös toivon 
näkökulmaa. Yhdistyksen ammattilainen koordinoi ryhmiä myös muualla Pohjois-Savossa. 
Ryhmät kokoontuvat n.3-4 viikon välein, jotkut useammin. Keväällä 2022 on tarkoitus kouluttaa uusia
vertaistukiryhmän ohjaajia.
 
Vuonna 2022 kokoontuvat seuraavat ryhmät:

Kuopiossa

Siilinjärvellä 

Kurssit

Yhdistys toteuttaa kursseja, jotka pidetään Kunnonpaikassa Vuorelassa tai yhdistyksen toimistolla. Kurssien
tavoitteena on ylläpitää ja edistää syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä terveyttä, toiminta- ja työkykyä
sekä vahvistaa arjessa selviytymistä ja sopeutumista sairauden vuoksi muuttuneessa elämäntilanteessa.
Kursseilla hyödynnetään toiminnallisia ja terapeuttisia menetelmiä ja vertaistuki toisten kesken on hyvin
tärkeää.

Kurssit on tarkoitettu heille, joiden sairastumisesta on kulunut noin vuosi tai aktiivinen hoitojakso on ohi.
Kursseille voi hakea yhdistyksen sivuilla olevalla lomakkeella tai sähköisen webropol-linkin kautta.

Kurssit vuonna 2022:

 

syöpään sairastuneille naisille 

syöpään sairastuneille naisille

syöpään sairastuneille naisille ja miehille

syöpään sairastuneille naisille

syöpään sairastuneille miehille

Iisalmessa 

Vesannolla 

Tuusniemellä

Varkaudessa 

Keiteleellä 



Saattohoidon vapaaehtoistoimintaa on ollut yhdistyksessämme vuodesta 2007 lähtien. Vapaaehtoiset toimivat
Iisalmessa, Varkaudessa ja Kuopiossa ja yhteensä vapaaehtoisia on tällä hetkellä reilu kolmekymmentä.
Vapaaehtoinen on sekä palliatiivisessa, että saattohoidossa olevaa ihmistä sekä hänen läheisiään varten.
Vapaaehtoiset voivat vierailla tuettavan omassa kotona tai sairaalassa. 

Kuopiossa vapaaehtoiset toimivat Kuopion Kaupungin saattohoidon tukiyksikkö Lehtola-kodissa.
Vapaaehtoisten kanssa järjestämme osastolla tapahtumia ja koristeluita vuodenaikojen ja juhlapyhien mukaan.
Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehdimme järjestämällä heille säännöllisesti täydennyskoulutusta,
työnohjausta sekä virkistystä.

Yhteistyö terveydenhuollon kanssa Pohjois-Savon alueella erittäin tärkeää, jotta saattohoidon
vapaaehtoistoiminta tulee tutuksi sekä terveydenhuollon henkilöstölle että kohderyhmälle, joka
palvelustamme hyötyvät.

Uusia saattohoidon vapaaehtoisia kaivataan lisää Kuopion alueelle, joten uusi saattohoidon vapaaehtoisten
peruskoulutus järjestetään Kuopiossa keväällä 2022. 

Suljettu vertaistukiryhmä läheisensä syöpään menettäneille jatkuu kevääseen 2022 saakka ja uusi ryhmä
aloittaa jälleen syksyllä, mikäli ryhmälle on tarvetta.

Syksyllä käynnistämme jälleen Saata Minut 2022-kampanjan hyvän ja yksilöllisen saattohoidon puolesta.
Kampanjan aikana haluamme tuoda esille saattohoidon vapaaehtoistoimintaa ja yleisesti lisätä tietoisuutta
elämän loppuvaiheen hyvästä hoidosta.

L Ä S N Ä  J A  L Ä H E L L Ä -  
S A A T T O H O I D O N  V A P A A E H T O I S T O I M I N T A  
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Paikallisosaston vapaaehtoinen
Pohjois-Savossa on 20 paikallisosastoa, joissa vapaaehtoiset järjestävät mm. kerho- ja
virkistystoimintaa.

Toimikunta Ilonat
Ilonat on vapaaehtoisten ryhmä, jonka tarkoituksena on levittää tietoa yhdistyksen työstä ja koota
varoja yhdistyksen toimintaan. Toimikunta on järjestänyt mm. muotinäytöksiä ja
hyväntekeväisyystansseja. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana muutamia kertoja suunnittelemaan
toimintaa ja tapahtumia.

Tapahtuma-avustaja
Tapahtuma-avustajat ovat keikkaluontoisesti toimivia vapaaehtoisia, jotka toimivat tarpeellisina
lisäkäsinä ja työntekijöiden pareina erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä.

Lipaskerääjänä / Roosa nauha -myyjänä
Vapaaehtoisena voi toimia keikkaluontoisesti esimerkiksi Roosa nauha -kampanjan aikaan myymällä
Roosa nauhoja.

Kirpputorin vapaaehtoinen
Aarre kirpparin vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu tuotteiden lajittelu ja hinnoittelu, hyllyjen
järjestäminen sekä asiakaspalvelu. Vapaaehtoiset työskentelet kirpparilla ma-to klo 10-15.

Siskolan verkkokaupan vapaaehtoinen
Verkkokaupan vapaaehtoistehtäviin kuuluu tuotteiden valmistus, pakkaus ja postitus.

Vapaaehtoistemme avulla pystymme auttamaan syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. 
Vapaaehtoisena toimitaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Jos vapaaehtoisella on jokin erityisosaaminen,
hän voi hyödyntää sitä sopivassa vapaaehtoistehtävässä. Vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja jokainen valitsee
itse, minkä asian eteen haluaa toimia. Vapaaehtoisena voi toimia kertaluontoisesti tai säännöllisesti.
 
Uudet vapaaehtoiset koulutetaan ja perehdytetään tehtävään. Vapaaehtoisille järjestetään vuoden aikana
säännöllisiä tapaamisia ja erilaista virkistystoimintaa 2-3 kertaa. 

Vapaaehtoisia toimii tukihenkilötoiminnan lisäksi monissa muissa tehtävissä:
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Hyvinvoinnin olohuone Elona

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen Hyvinvoinnin olohuone Elona sijaitsee yhdistyksen toimiston alakerrassa.

Elona on kaikille avoin kohtaamispaikka Kuopiossa. Olohuoneesta löytyy juttuseuraa, vertaistukea ja
ryhmätoimintaa. Siellä järjestetään ohjattua sekä itseohjautuvaa toimintaa erilaisilla teemoilla; askartelua,
neulomista, maalaamista, pelailua, rauhoittumista, joogaa ja muuta lempeää kuntoilua. Osaan toiminnoista voi
osallistua myös etänä.

Olohuoneen toimintamuotoja luodaan asiakkaiden tarpeet huomioiden; suunnitellaan ja kehitetään yhdessä.
Toimintaryhmiä ohjaa yhdistyksen työntekijä. Myös vapaaehtoiset ovat tervetulleita järjestämään toimintaa.

Olohuone on avoinna ma-to klo 10-15.

Aarre kirppari

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen Aarre kirppari toimii yhdistyksen toimiston alakerrassa. Kirpparilla asiakkaita
palvelee yhdistyksen vapaaehtoiset. 

Kirpparille otetaan vastaan lahjoituksina nykyajan hyväkuntoista ja puhdasta tavaraa. Kirpparin tuotto
käytetään yhdistyksen toimintaan. 

Kirppari on avoinna maanantaista torstaihin klo 10-15. Kirppari on suljettu kesäkautena sekä joulunaikaan. 

Siskola

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ylläpitää ja hallinnoi valtakunnallista Siskolan toimintaa.

Siskola on kaikenlaisiin syöpiin sairastuneiden naisten oma keskusteluryhmä Facebookissa, jossa syöpään
sairastuneet naiset tukevat toisiaan. Siskolan toimijat ovat vapaaehtoisia.

Siskolalla on oma verkkokauppa, jossa myydään itsetehtyjä koruja. Tuotoilla mahdollistetaan Siskolan
vertaistuki ja toiminta, esimerkiksi Joutsenten yö ja Siskojen tapaamiset.
Verkkokaupan osoite: https://siskola.vilkas.shop/

H Y V I N V O I N T I A  J A  V A P A A E H T O I S U U T T A
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S Y Ö P Ä Ä N  S A I R A S T U N E I L L E

Vähävaraisille, ikääntyneille syöpäpotilaille

Erkki ja Maija Rytkösen rahasto avustaa vähävaraisia syöpäpotilaita. Taloudellinen tuki on harkinnanvaraista ja
sitä voi saada kerran kalenterivuodessa. 

Tukea voi saada henkilö, joka on
1.     ikääntynyt: 60 vuotta täyttänyt
2.    vähävarainen: 
-yksin asuva, jonka tulot ovat alle 15.000 euroa tai
-puolison kanssa asuva, kun tulot yhteensä ovat alle 25.000 euroa

Syöpään sairastuneille, joilla on huollettavia lapsia

K.O. Kauppisen rahasto avustaa syöpää sairastavia, pienituloisia aikuisia. Taloudellinen tuki on
harkinnanvaraista ja sitä saada kerran kalenterivuodessa. 

Tukea voi saada henkilö, joka on 
1. täysi-ikäinen ja 60 luvulla tai sen jälkeen syntynyt
 2. pienituloinen, jolla on huollettavia
-yksinhuoltaja, jonka tulot ovat alle 20.000 € vuodessa
-puolison kanssa asuva, joilla tulot yhteensä ovat alle 35.000 € vuodessa

Syöpää sairastavien lasten perheille

Juho-Pekka Salorannan muistorahasto tukee syöpään sairastuneiden lasten perheitä taloudellisesti. Perheet
voivat saada rahastolta korvauksen sairaudesta aiheuttamista kuluista, joita sairausvakuutus ei niitä korvaa.
Korvattavia kuluja ovat esimerkiksi lääkkeet, matkat, poliklinikkamaksut ja lääkärinpalkkiot.
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Savon Syöpärahasto
 
Savon Syöpärahasto tukee Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan vastuualueella
korkeatasoista tieteellistä syöpätautien tutkimustoimintaa. 
Apurahat jaetaan pääasiassa nuorille tutkijoille ja niiden hakuaika ajoittuu syyskuuhun.

Sirkku Heikkisen rahasto

Opiskelijat voivat hakea apurahaa Sirkku Heikkisen rahastosta ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään
opinnäytetyön tekemiseen. 
Apurahat myönnetään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon opinnäytetöihin ja hakuajat ovat maaliskuussa ja
marraskuussa.

Apurahahakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa https://pohjoissavonsyopayhdistys.apurahat.net/

 

https://pohjoissavonsyopayhdistys.apurahat.net/


Syöpä-Cancer-lehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa
3 €:n virkistysrahan/vrk syöpähoidon ajalta, enintään 20 vrk/hlö/vuosi
Kuopion Yliopiston Apteekista 10 %:n alennus käsikauppatuotteista
Kylpylähotelli Kunnonpaikasta majoitusta ja hyvinvointipalveluja etuhintaan
Element Studio kuntosali 24/7 etuhintaan 29,00€/kk. Jousto-sopimus, ei sitoutumisaikaa. Lisäksi kaikki
kurssit -10% hintaan
HemmotteluPysäkki tarjoaa hierontaa alennettuun hintaan

Vuonna 2022 yhdistyksen jäsenmaksu on 25€. Kuka tahansa voi liittyä jäseneksi, kannattaakseen Pohjois-Savon
alueella tehtävää työtä syöpää sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. 
Yhdistykseen voi liittyä henkilö-, kannatus- tai kuntajäseneksi. 

Jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsenlomake verkkosivuilla, maksamalla jäsenmaksu tilisiirtolomakkeella tai
olemassa yhteydessä toimistoon.

Vuonna 2022 jäsenedut ovat seuraavat:

Jäsenille lähetetään uutiskirje sähköpostitse 3-4 kertaa vuodessa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan
verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavilla.
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J Ä S E N Y Y S

Yhdistyksen voima on sen jäsenissä,
jotka omalla aktiivisuudellaan luovat 

 toiminnalle perustan. 
 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys on
olemassa jäseniään varten ja heidän

ansiostaan. 
 

Tarvitsemme jäseniä toimintamme
turvaamiseksi ja kehittämiseksi.



Y H T E Y S T I E D O T

Toimisto:
 Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio

 ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-13
 

puh. 017 580 1801
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

 
Kirpputori

ma-to klo 10-15
 

Hyvinvoinnin olohuone
ma-to klo 10-15

 
Verkkosivuiltamme:

www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi 
löydät ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja henkilökunnan yhteystiedot. 

 
Tapahtumiamme voi seurata Facebookissa:

https://www.facebook.com/pohjoissavonsyopayhdistys/
 

tai Instagramissa @pohjois_savon_syopayhdistys

http://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/
http://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/
https://www.facebook.com/pohjoissavonsyopayhdistys/

