
 

 

 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen uutiskirje 1/2022
 

 

 

 

Hyvää alkanutta vuotta!
 

Olet saanut Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen vuoden 2022 ensimmäisen uutiskirjeen.

Uutiskirjeeseen on koottu muun muassa kevään tapahtumat: ryhmät, luennot ja kurssit.

 

Tämän vuoden teemana toiminnassamme on "Toivo voimavarana". Olet lämpimästi tervetullut

mukaan toimintaamme! Älä epäröi ottaa yhteyttä, olemme täällä sinua varten. 

 

Tarjoamme palveluita toimistollamme ja järjestämme toimintaa koronatilanteen mukaisesti.

Noudatamme Itä-Suomen aluehallintoviraston antamia ajankohtaisia rajoituksia. Tarkistathan

kotisivuiltamme ajankohtaiset tiedot toiminnasta ja aukioloajoista.

 

Ajankohtaiset tiedot toiminnasta ja toimiston aukioloajoista tästä linkistä

 
 

 

 

 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4162955/0/0/6549/2142/4/
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Toiminta

maakunnassa
 

Pohjois-Savon alueella toimii 19

paikallisosastoa, jotka järjestävät erilaista

virkistys- ja kerhotoimintaa. Tietoa

paikallisosastojen toiminnasta löydät

kotisivuilta. Lisätietoa toiminnasta saat myös

suoraan paikallisosastojen vapaaehtoisilta.

 
 

Lue lisää paikallisosastoista

 

 

Ryhmät käynnistyvät!
 

Vertaistukiryhmät syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen alkaa tammi-helmikuussa. Tässä

Kuopiossa kokoontuvat ryhmät. Katso tarkemmat tiedot ryhmistä ja ilmoittautumisista

kotisivuilta. 

 

Iloa-ryhmä kroonista syöpää sairastaville alkaa 25.1. Ensimmäinen kerta etänä.

 

Ryhmä kurkun ja suunalueen syöpään sairastuneille ja heidän läheisille alkanut

tammikuussa. Seuraava tapaaminen 1.2.

 

Voimaannutaan yhdessä! -ryhmä syöpään sairastuneille naisille alkaa 16.2. Huom.

ilmoittautuminen 2.2. mennessä.

 

Miesten ryhmä syöpään sairastuneille miehille ja läheisille miehille alkaa 3.2. Ryhmäkerran

aiheena luento: Eturauhassyövän ja siihen liittyvän kivun hoito.

 

Aarre studio -taideryhmä syöpään sairastuneille ja läheisille alkaa 2.2.

 

Keväällä 2022 vertaistukiryhmiä järjestetään Kuopion lisäksi Keiteleellä, Siilinjärvellä ja

Varkaudessa.

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan ryhmätoimintaan!

 
 

Lue lisää ryhmistä ja ilmoittautumistiedoista

 

 

 

 

 

 

Lähdetkö kevätretkelle kanssamme?

Voimaannutaan yhdessä!

 - uusi ryhmä naisille
 

Hei sinä nainen, joka olet siinä vaiheessa hoitopolkua, että haluat jo kurkistaa nurkan takana

avautuvaan normaaliin arkeen. Voit tulla myös mukaan sivustaseuraajana – pääasia, että lähdet

https://www.emaileri.fi/g/u/4176733/0/0/6549/2142/4/
https://www.emaileri.fi/g/u/4162958/0/0/6549/2142/4/


mukaan! 

 

Palataan arkeen ja arjen mukaviin hetkiin yhdessä. Puuhaillaan mukavia juttuja ja

voimaannutaan yhdessä vertaistuen voimin. Ryhmää ohjaa vertaisohjaajat Heli ja Tanja.

 

Kokoontumiset Kuopiossa klo 16.30-18 keskiviikkoisin 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5.

 

Ilmoittautumiset viim. 2.2. Virpille

 
puh. 040 733 4737, virpi.nissinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi.

 

Lue lisää ryhmän sisällöstä

 

 

 

 

 

 

Haluaisitko saada tukea arjen jaksamiseen

ravitsemuksen avulla?
 

Ravitsemustieteen opiskelijat järjestävät yhdessä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen kanssa

ryhmäohjauksen kaikille, joita syöpä koskettaa. Ryhmässä pohditaan ravitsemuksen merkitystä

arjessa ja lisätään tietoa ja taitoja harjoitusten avulla.

 

Ryhmä on maksuton ja kokoontuu keskiviikkoisin 26.1–23.2.2022 (5 kertaa) klo 17–

18.30 etänä Teamsilla. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteeseen ruoastavoimavara@gmail.com 25.1.2022

mennessä.
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Lempeää joogaa syöpään sairastuneille ja läheisille
 

Tule kokeilemaan joogaa! Joogassa tehdään rauhalliseen tahtiin kehoa vahvistavia, venyttäviä ja

rauhoittavia harjoituksia. 

 

Joogatunnit 10 kertaa 3.2.202 alkaen torstaisin klo 16.30-18 Pohjois-Savon

Syöpäyhdistyksen Hyvinvoinnin olohuoneella. (Toimiston alakerta, Kuninkaankatu 23B,

Kuopio). Joogaa ei hiihtolomaviikolla (viikko 10).

 

Ota mukaan joogatunnille oma matto ja juomapullo.

 

Joogatunnit on tarkoitettu syöpään sairastuneille ja läheisille Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen

jäsenille. Jos et ole jäsen, voit liittyä jäseneksi täällä: www.pohjois-

savonsyopayhdistys.fi/jasenyys

 

Ilmoittautuminen joogatunnille alkaa aina viikkoa ennen joogatuntia. Jokaiselle

tunnille ilmoittaudutaan erikseen. Jos et pääse tunnille, muistathan perua ilmoittautumisesi.

Tunnille mahtuu 10 osallistujaa.

 

Ilmoittautuminen sähköpostitse toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi tai puh. 017 580 1801.

 

 

 

 

 

Kurssit 2022
 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys järjestää vuosittain STEA:n rahoittamia kursseja syöpään

sairastuneille. Kursseille valitaan ensisijaisesti henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin

kursseilla olleet ja joilla on oman kuvauksen suhteen selkeä kuntoutumisen tarve ja

motivaatio.

 

Syöpäjärjestöjen kurssilla tarkoitamme tavoitteellista ja ohjattua ryhmätoimintaa, jossa

saat tietoa, tukea ja keinoja oman kuntoutumisesi tueksi. Kurssien tarkoituksena on auttaa

sinua selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Haluamme tukea

toimijuuttasi omassa arjessasi ja hyvinvointisi edistämisessä, jotta pystyt elämään

mahdollisimman hyvää elämää syövästä huolimatta. 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4162959/0/0/6549/2142/4/


Hyvän olon polulla - avokurssi 31.3., 7.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 

 
2.6. ja 6.10. Haku viimeistään 11.3. 

 

Voimaa luonnosta ja taiteesta -avokurssi 13.-14.5., 21.5. ja 8.9. 

 
Haku viimeistään 22.4. 

 

Naisenergiaa! –gynekologisen syövän sairastaneiden yksilökurssi 12.-16.9. 

 
Haku viimeistään 5.8. 

 

Suolistosyöpäpotilaiden yksilökurssi 10.-14.10. Haku viimeistään 9.9.

 

Kurssit toteutetaan STEAn ja Syöpäjärjestöjen kanssa yhteistyössä ja ovat kurssilaisille

maksuttomia.

 

Lisätietoa kursseista ja hakuohjeet nettisivuilta:

 
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/kurssit-syopaa-

sairastaneille/

 

Tällä sivulla pääset tutustumaan muihin Syöpäjärjestöjen järjestämiin kursseihin:

 
https://www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/kuntoutus/kuntoutuskurssit/

 
 

 

 

 

 

 

Haemme uusia vapaaehtoisia sairastuneiden

sekä heidän läheistensä tueksi
 

Haemme sekä vertaistukihenkilöitä että saattohoidon vapaaehtoisia Pohjois-Savon alueelle. 

 

Vertaistukihenkilönä kuuntelet, keskustelet ja jaat kokemuksiasi sairauden aiheuttamassa

elämänmuutoksessa. Saman sairauden läpikäynyt osaa tietyissä tilanteissa parhaiten auttaa

toista sairastunutta ja hänen läheistään. 

 

Saattohoidon vapaaehtoisena annat kiireetöntä läsnäoloa palliatiivisessa ja saattohoidossa

oleville sekä heidän läheisilleen. Hän toimii aina saattohoidossa olevan ihmisen sekä läheisen

toiveiden mukaisesti ja tuo saattohoitoon virikkeitä arjen elämästä.

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4177944/0/0/6549/2142/4/


 

 

 

Hyvinvoinnin olohuone

Elona
 

”Elona” on kaikille avoin kohtaamispaikka

Kuopiossa Syöpäyhdistyksen toimistolla.

Elonassa järjestetään ohjattua sekä

itseohjautuvaa toimintaa erilaisilla teemoilla;

esim. askartelua, neulomista, maalaamista,

joogaa. Osaan toiminnoista voi osallistua

myös etänä!

 

Toimintamuotoja luodaan asiakkaiden

tarpeet huomioiden; kehitetään yhdessä!

 

Viikko-ohjelmaa päivitetään Elonan sivuille,

johon pääset tästä.

 
 

Hae mukaan koulutukseen viimeistään 28.2.2022 mennessä. Kaikki hakijat haastatellaan.

 

Koulutuspäivät Kuopiossa 16.3, 17.3 ja 26.3.

 

Lisätietoja: Anne Rautiainen anne.rautiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi, p. 044 523 6996,

Virpi Nissinen virpi.nissinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi, p. 040 733 4737

 

Lue lisää saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta

 
Lue lisää vertaistukitoiminnasta

 
 

Katso video vertaistuesta

 

 

 

 

 

 

Luennot kevät 2022
 

Järjestämme keväällä useita luentoja, joihin voi osallistua etänä tai koronatilanteen

salliessa paikanpäällä. Mikäli haluat osallistua etänä Teamsin kautta, niin

ilmoittaudu sähköpostilla: toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi.

Kansalaisopiston etäluennolle löytyy linkki kansalaisopiston sivuilta.

 

Suosittelemme osallistumaan Teamsin kautta, sillä voimme ottaa paikanpäälle rajatun

määrän osallistujia. 

 

Eturauhassyövän ja siihen liittyvän kivun lääkehoito

 
Aika: to 3.2. klo 13-14

 
Luennoitsija: Niina Nyberg, Opetusproviisori, FaT

 
Paikka: Teams / Pohjois-Savon Syöpäyhdistykse toimisto

 

Omakanta-palvelun käytön esittely

 
Aihe: Miten Omakantaa käytetään, mitä tietoja Omakannassa näkyy ja mitä asioita siellä

https://www.emaileri.fi/g/u/4181510/0/0/6549/2142/4/
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Avustukset
 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen rahastot

jakavat avustuksia eri elämäntilanteissa

oleville syöpään sairastuneille.

 

Seuraava avustusten käsittelypäivä on

10.2.2022 ja hakemusten toivotaan olevan

toimistolla viimeistään 4 päivää sitä ennen.

 
 

Lue lisää avustuksista ja hakuohjeista

 

 

 

 

Luomitarkastukset

loppuneet
 

Luomitarkastuksiin ei voi enää varata aikaa,

koska tarkastukset siirtyvät julkisen

terveydenhuollon tehtäväksi. 

 
Huolestuttavissa ihomuutoksissa olkaa

yhteydessä omaan terveyskeskukseen.

 

Lue lisää
 

voi hoitaa? 

 
Aika: ke 9.2. klo 13-14.30

 
Luennoitsija Satu Räsänen, Asiakkuusvastaava

 
Paikka: Teams / Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toimisto

 

Suoliston hyvinvoinnin tukeminen -merkitys ja keinot

 
Aihe: Suoliston hyvinvointi vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Luennolla

käydään läpi sitä, miten itse voi tukea suolistonsa terveyttä hyvinvointia ja näin tukea

omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 
Aika: Ti 15.2. klo 18.30 – 20.00

 
Luennoitsija Päivi Lassila, laillistettu ravitsemusterapeutti

 
Paikka: Kuopion kansalaisopisto / etäluento

 
Lisätietoa kansalaisopiston sivuilta

 

Miksi yskä pitkittyy tai toistuu?

 
Aika: ma 14.3. klo 13-14.30

 
Luennoitsija prof. Heikki Koskela Itä-Suomen yliopisto

 
Paikka: Teams / toimisto (Kuninkaankatu 23 B)

 

Unen merkitys

 
Aika: ti 22.3. klo 17

 
Luennoitsija psykoterapeutti Tuula Heiskanen

 
Paikka: Teams / toimisto (Kuninkaankatu 23 B)
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Uusi vuosi on tuonut Pohjois-Savon

Syöpäyhdistykselle tehtävänimikemuutoksia
 

Uudet tehtävänimikkeet: 

 

Kehittämispäällikkö Heidi Kolehmainen

 
Sairaanhoitaja Virpi Nissinen

 
Tukihenkilötoiminnan koordinaattori Anne Rautiainen

 
Perhepalveluiden koordinaattori Sari Nousiainen (1.8.2022 alkaen)

 

Entisenä tehtävänimikkeenä jatkavat:

 

Toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen

 
Taloussihteeri Tuula Mykkänen

 
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minttu Aho

 

Toivotamme Sinut tervetulleeksi käyttämään palveluita!

 

Yhteystiedot

 
 

 

 

 

 

Aarre kirppari
 

Kirppari avautuu maanantaina 7.2., mikäli koronatilanne sen sallii. Lahjoituksia

otamme vastaan kirpparin avauduttua.

 

Otamme vastaan lahjoituksina nykyajan hyväkuntoisia ja puhtaita vaatteita sekä pieniä ja ehjiä

talous- ja sisustustavaroita. Ethän tuo meille alusvaatteita, likaisia vaatteita, kirjoja, huonekaluja

ja sähkölaitteita.

 

Kirppari on avoinna ma-to klo 10-15. Aarre kirppari löytyy tutusta paikasta yhdistyksen

toimiston alakerrasta, Kuninkaankatu 23 B.

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4182039/0/0/6549/2142/4/


Kirpparin tuotot käytetään Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toimintaan. 

 
Tervetuloa edullisille ostoksille!

 
 

Tästä linkistä kirpparin Facebook-sivulle

 

 

 

 

 

Siskolan #toivonteko
 

Siskolan verkkokauppa on auki! Kaikki Siskolan verkkokaupan tuotteet ovat itse suunniteltuja ja

ne on valmistettu Suomessa potilas- ja vapaaehtoisvoimin. Osalla tuotoista tuetaan

syöpätutkimusta, osalla mahdollistetaan Siskolan vertaistuki ja -toiminta.

 

Valikoimasta löydät Toivonteko- ja Onnenapila- tuotteet sekä Minä kiitän -rusetit. Kaikki

tuotteet ovat Siskojen suunnittelemia ja potilas- ja vapaaehtoisvoimin tehtyjä eli kotimaista

käsityötä. 

 

Siskola on vapaa syöpään sairastuneiden naisten Facebook-ryhmä. Toiminnan mahdollistaa

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys, joka myös hallinnoi verkkokauppaa.

 

Verkkokauppaan pääset tästä.

 
 

 

 

 

Jäsenlasku 2022
 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen vuoden 2022 jäsenlaskut postitetaan viikolla 4. 

 
Jäsenmaksu on 25 € ja se on maksettava tilisiirrossa mainitulle tilille ja maksettaessa on

ehdottomasti käytettävä viitettä, jotta maksu kohdistuu oikean henkilön jäsenmaksuksi.

 

Kiitos jäsenyydestäsi!

 
 

 

 

Ellet vielä ole yhdistyksen jäsen, liity jäseneksi!

  

https://www.emaileri.fi/g/u/4162962/0/0/6549/2142/4/
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Hienoa, että haluat liittyä jäseneksi. Jäsenenä olet mukana tukemassa ja

mahdollistamassa Syöpätyötä Pohjois-Savon alueella. 

 
Tutustu nettisivuillamme jäsenetuihin.

 

Jäsenmaksu vuonna 2022 on 25€.

 

 

 

Liity tästä
 

 

 

 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
 

Kuninkaankatu 23 B, 70100 Kuopio

 
017-580 1801

 
Ma-To 9-15

 
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

 

Sosiaalinen media
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