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Pohjois-Savon Syöpäyhdistys on kansanterveysjärjestö, joka on toiminut vuodesta 1959. 
Vuosi 2021 oli vielä poikkeuksellinen edellisenä vuonna alkaneen koronapandemian takia. 
Vain pienet ryhmät pystyivät kokoontumaan kasvokkain, mistä seurasi, että otimme 
enenevässä määrin käyttöön etäyhteyksiä teamsillä.  
 
Henkilökohtaisesti vuosi 2021 oli siitä aivan erikoinen, että se on viimeinen täysi vuotena 
toiminnanjohtajana. Tulen kaipaamaan todella paljon työtäni kaikkien ihanien ihmisten 
kanssa, jotka tekevät työtä syöpää sairastaneiden ja heidän läheistensä kanssa. 
 
Lämpimät kiitokset teille kaikille, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä. 
Erityiskiitokset ympäri maakuntaa toimiville paikallisosastojen johtokuntien jäsenille ja 
toimistolla toimiville vapaaehtoisille. Työnne on kullan arvoista muiden auttamista. 
 
Olen kiitollinen työntekijöillemme Tuulalle, Virpille, Heidille, Mintulle, Annelle ja Sarille, 
jotka päivittäin toteuttavat tavoitteitamme. Meillä oli myös lyhytaikaisia toimijoita, joille 
kaikille kuuluu kiitos yhteistyöstä.  
 
Kiitos yhteistyöstä Kuopion yliopistolliselle sairaalalle ja muille terveydenhuollon yksiköille. 
Kiitos Kuopion kaupungille sekä muille kaupungeille ja kunnille eri puolilla maakuntaa. 
Kiitos Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen hallitukselle, kaikille kumppaniyhdistyksille ja 
järjestöjen alueellisille toimijoille, joiden kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä. 
 
 
Pirjo Airaksinen  
toiminnanjohtaja 31.3.2022 saakka 
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 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 



2.1. Viralliset kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 27.4. yhdistyksen toimistolla. Kokoukseen 
osallistuttiin myös Teams-yhteydellä. Kokouksessa käsiteltiin ensimmäisen kerran yhdistyksen 
sääntöjen muuttaminen. Tärkeimmät muutokset ovat mahdollisuus osallistua kokouksiin 
etäyhteydellä ja hallituksen varajäsenten nimeäminen varsinaisten jäsenten henkilökohtaisiksi 
varajäseniksi. 
 
Syyskokous järjestettiin 1.12. Hotelli Puijonsarvessa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömuutos toiseen 
kertaan sääntömääräisten asioiden lisäksi ja nautittiin päivällinen. Savon Syöpärahaston apurahojen
saajat esittelivät lyhyesti tutkimuksiaan. 

2.2. Hallitus   
         
Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet olivat:
Veli-Matti Kosma, puheenjohtaja 
Tiina Nykky, varapuheenjohtaja  
Leena Rosenberg, varapuheenjohtaja 
Anja Iivanainen   
Leena Iivanainen   
Outi Nikunen  
Hanna Seppä  
Liisa Väätäinen 
Eeva-Riitta Ylinen 

Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen.

Yhdistyksen sijoituksista päättää hallituksen valtuuttamana sijoitusvaliokunta, 
jonka jäseniä olivat:
Veli-Matti Kosma, puheenjohtaja 
Asta Miettinen 
Teija Niskanen 
Eeva-Riitta Ylinen 
Leena Iivanainen, asiantuntijajäsen 
Pirjo Airaksinen, sihteeri 
 
Sosiaalitoimikunnan muodostivat Tuula Kyyhkynen ja toiminnanjohtaja. 
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2. YHDISTYSTOIMINTA

Varajäsenet:
Päivi Auvinen   
Tuula Kyyhkynen 
Asta Miettinen   
Teija Niskanen  
Eila Nuutinen 
Milla Palm-Kilpi  
Sanna Rajapolvi 
Reijo Sironen 
Maija Vainikainen 
 



2.3. Tilintarkastajat 

Yhdistyksen varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin HT Sirpa Koponen ja HT Tommi 
Colliander. Varatilintarkastajiksi valittiin HT Olli-Pekka Jalkanen ja HT Tuomo Sirviö. 
 
2.4. Huomionosoitukset 

Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan myöntämän pronssisen ansiomitalin sai Kaija Tikkanen. 

2.5. Jäsenistö 
Henkilöjäsenen jäsenmaksu oli 25 €. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 3687 (4 035 ed. vuonna) 
jäsentä. 

2.6. Jäsenetuudet 
Yhdistyksen jäsenet saivat postissa Syöpä-lehden. 
 
Potilasjäsenille maksettiin henkilökohtaisena jäsenetuna 3 euron virkistysraha/vrk sekä polikliinisen 
että vuodeosastolla tapahtuneen syövän hoidon ajalta. Maksukatto oli 20 vrk/hlö.   
 
Itä-Suomen yliopiston apteekki antoi 10 %:n alennuksen käsikauppatuotteista näyttämällä 
syöpäyhdistyksen jäsenkorttia. 
 
Kylpylähotelli Kunnonpaikka tarjosi majoitusta ja hyvinvointipalveluja etuhintaan. 
Element Studio kuntosali tarjosi etuhintaan liikuntapalveluita. 
 
HemmotteluPysäkki tarjosi etuhintaan hierontaa. 
 
2.7. Toimisto ja talous 
Yhdistyksen toimisto sijaitsi Kuopiossa osoitteessa Kuninkaankatu 23. Toimisto oli avoinna 
maanantaista torstaihin klo 9-15 ja perjantaina klo 9-13. 
Aarre kirppari oli avoinna syksyllä ma-to klo 10-15.
 
Yhdistyksessä työskentelivät  
Minttu Aho (palasi vanhempainvapaalta 7.4.), vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Pirjo Airaksinen, toiminnanjohtaja  
Minna Enqvist, lapsiperhetyön koordinaattori 1.3. alkaen 
Henni Hämäläinen, Paikka auki – järjestöassistentti 15.3. saakka 
Heidi Kolehmainen, hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija 
Tuula Mykkänen, taloussihteeri  
Jaana Oikarinen, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 31.3. saakka 
Virpi Nissinen, sairaanhoitaja, tuki ja neuvonta 
Sari Nousiainen (vanhempainvapaalla 19.3. alkaen), perhetyön koordinaattori 
Anne Rautiainen, saattohoidon vapaaehtoistoiminnan koordinaattori  
 
Yhdistyksen kanssa samoissa tiloissa oli vuokralla Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry.  
  
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 118.055,18 € ja taseen loppusumma 4.276.775,04 € (tilinpäätös on 
liitteenä). 
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Asiakkaita tavattiin henkilökohtaisesti 477 henkilöä. 
Lisäksi heitä kohdattiin erilaisissa infotilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä OLKA pisteellä
sairaalassa. 
Tuki- ja neuvontapalvelua annettiin puhelimitse tai sähköpostilla 241 asiakkaalle. 

Rintaproteeseja sovitettiin 148 naiselle 

3.1. Psykososiaalinen tuki- ja neuvonta 
 
Syöpään sairastuminen sekä itse sairastuneella että läheisellä herättää paljon tunteita, ajatuksia,
pelkoja ja kysymyksiä sairauden aikana ja sen jälkeen. Yhdistyksen sairaanhoitaja tarjoaa
mahdollisuuden ja ajan olla näiden mietteiden ja tunteiden äärellä. Hyvin tärkeää on läsnäolo, ajan
antaminen, kyky kohdata kaikenlaisia tunteita ja myötäelää asiakkaan kokemusta.  
 
Kohtaamisen aikana kartoitetaan asiakkaan sosiaalisia suhteita ja keskustellaan niistä avoimesti.
Keskustelun kautta asiakas saa nopeastikin apua ensi hätäänsä, tietoa sairaudesta ja yhdistyksen
palveluista. Keskustelussa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilanne ja annetaan
mahdollisuus uuteen tapaamiseen. Tarvittaessa ohjataan muun avun piiriin. Hoitaja tapaa asiakkaita
yhdistyksen toimistolla, puhelimitse, sähköpostilla tai verkon kautta.
  

 
3.2. Rintaproteesien välitys
 
Rintasyöpäpotilaiden tukeen ja neuvontaan kuuluu rintaproteesien välittäminen.
Erityisesti ensimmäisen rintaproteesin sovituskerralla asiakkaan tukeminen ja neuvonta on tärkeä osa
käyntiä, jotta potilas saa apua uuden tilanteen hyväksymiseen ja voimavaroja jatkaa eteenpäin,
samalla kerrotaan yhdistyksen palveluista – vertaistukitoiminnasta ja ryhmistä. 

Jatkokäynneillä keskustellaan myös kuulumisista ja kerrotaan mahdollisista kurssivaihtoehdoista.
Käynnin yhteydessä kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin käden turvotusongelmiin sekä muihin
elämän mahdollisiin haasteisiin – asiakas huomioidaan jokaisen käynnin yhteydessä
kokonaisvaltaisesti.  
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3. TUKI JA NEUVONTA



Miesten kahvila kokoontui 3 kertaa, osallistujia ryhmässä oli 24. 
Iloa ryhmä kroonista syöpää sairastaville ohjaajina sairaanhoitaja Virpi Nissinen ja 
vertaisohjaaja Sanna Rajapolvi kokoontui 12 kertaa, joista osa oli Teamsin kautta,        
 osallistujia 59. 
Minä voin hyvin -ryhmä ohjaajana sairaanhoitaja Virpi Nissinen kokoontui 6 kertaa,      
 osallistujia 35. 
Kohti tulevaa -ryhmä ohjaajana sairaanhoitaja Virpi Nissinen kokoontui 4 kertaa, osallistujia 16. 
Suu- ja kurkkusyöpä -ryhmä ohjaajina Marlis Patja ja tukihenkilö Antti Kantelinen kokoontui      
 8 kertaa, osallistujia ryhmässä oli 62 sairastanutta ja läheistä. 
Taideryhmä Aarrestudio ohjaajana Johanna Rossi kokoontui 10 kertaa, osallistujia oli 66. 
Kässäryhmä vapaaehtoisen ohjaamana kokoontui 9 kertaa, osallistujia 46. 
Askarteluryhmä vapaaehtoisen ohjaamana kokoontui 7 kertaa, osallistujia 33. 
Mindfulness ryhmä Annamarja Lamminmäen ohjaamana kokoontui 2 kertaa, osallistujia 14. 
Joogaryhmä Anne Grönlundin ohjaamana kokoontui 9 kertaa, osallistujia 61. 

Naisten ryhmä ohjaajina Raija Hassinen ja Eine Rautiainen kokoontui 16 kertaa, osallistujia 142.

Naisten ryhmä ohjaajana Eija Salmela kokoontui 13 kertaa, osallistujia 36. 

Liikkeelle luontoon – äijäryhmän ohjaajana Risto Mykkänen kokoontui 8 kertaa, osallistujia 44.

Yhdessä liikkeelle! -Voimaa lähiluonnosta ja taiteesta kurssi 21.-22.5, 29.5, kurssille osallistui 8. 
Gynekologisten syöpäpotilaiden yksilökurssi 20.-24.9. kurssille osallistui 9. 
Suolistosyövän sairastaneiden yksilökurssi 11.-15.10. kurssille osallistui 9. 
Sanoitan elämääni - voimaannun kirjoittamalla verkkokurssi keväällä, kurssille osallistui 6. 

3.3. Vertaistukiryhmät

Vertaistukiryhmät kokosivat yhteen samankaltaisessa tilanteessa olevia. Ammattihenkilön tai 
koulutetun ryhmänohjaajan ohjaamissa ryhmissä oli teemoja sairauteen liittyvistä asioista, mutta 
positiivisuus ja elämänmyönteisyys korostuivat. Paljon pohdittiin ilon ja kiitollisuuden aiheita sekä 
voimavaroja tuottavia asioita. Ryhmissä annettiin mahdollisuus puhua, kuunnella, tai olla vain 
hiljaa, kaikki tunteet ovat myös sallittuja. Vertaistuen mahdollistaminen ryhmissä oli erittäin tärkeää 
– kukaan muu kuin vertainen ei voi tuntea ja kokea samoin kuin toinen vertainen. Yhdistyksen 
sairaanhoitaja koordinoi kaikkia alla olevia ryhmiä ja tuki ryhmien ohjaajien jaksamista. 
 
Ryhmien tapaamiset ja kävijämäärät:
 
Kuopio

Siilinjärvi

Varkaus

Pielavesi-Keitele

3.4 Kurssit 
 
Kurssien tavoitteena on tukea työelämään ja arkeen paluussa, vahvistaa omia voimavaroja sekä 
mahdollistaa vertaistuki. Kursseille on mahdollista hakeutua aikaisintaan noin vuoden kuluttua 
sairastumisesta. Kursseja on sekä avokursseja- että kuntoutuslaitoksessa järjestettäviä. Viime 
vuoden kurssien rahoitus tuli kahdelta eri rahoittajalta ja yksi kurssi toteutettiin yhteistyössä 
Suolistosyöpä – Coloreksen kanssa. Koronasta johtuen yksi avokurssi jäi toteutumatta. Muut kurssit 
toteutuivat ja osallistujamäärät lähes täyttyivät kokonaan. 
 
Järjestetyt kurssit olivat: 
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Tunteet ja niiden kohtaaminen vapaaehtoistoiminnassa 17.2. / Terveydenhuoltoneuvos Leena 
Rosenberg (järjestäjätaho Pohjois-Savon Syöpäyhdistys) 
Parisuhde voimavarana- tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta 22.9. / 
Parisuhdekeskus Kataja (Järjestäjätaho Syöpäjärjestöt) 
Kuolema meillä ja eri kulttuureissa 27.9. (Järjestäjätaho KYS)  
Saattaen Elämästä- Valtakunnallinen saattohoidon vapaaehtoisten seminaaripäivä Kuopiossa 
9.10. (Järjestäjätahoyhteistyö: Syöpäjärjestöt, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys, KYS, Kuopion 
kaupunki, Kirkkohallitus, Terhokoti, Yhteisvastuu, Varkauden seurakunta)

3.5. Tukihenkilötoiminta 
 
Yhdistyksessä toimii vapaaehtoisia vertaistukijoita sekä saattohoidon vapaaehtoisia. Vertaistukija on 
itse sairastanut syövän tai hän on syöpään sairastuneen läheinen. Saattohoidon vapaaehtoisena voi 
toimia kuka tahansa sopivaksi katsottu henkilö, jolla on halu olla sairastuneen tukena elämän 
loppuvaiheessa.  
 
Kaikki tukihenkilötoiminnan vapaaehtoiset osallistuvat tukihenkilökoulutukseen ja sitoutuvat samalla 
toiminnan periaatteisiin, sääntöihin ja arvoihin. Yksi toiminnan tärkeimmistä periaatteista on se, että 
syöpään sairastunut voi keskustella tukihenkilön kanssa luottamuksellisesti. Jokaisen koulutetun 
tukihenkilön kanssa on tehty vaitiolosopimus. 
 
Koordinaattori pitää yhteyttä tukihenkilöihin ja tukihenkilöllä on mahdollisuus olla yhteydessä, milloin 
vain se itsestä hyvältä tuntuu. Työnohjausta, jatkokoulutusta ja virkistystä tarjottiin pitkin vuotta. 
Haluamme, että tukihenkilö tuntee olonsa merkitykselliseksi ja turvalliseksi. 
 
3.5.1. Vertaistuki 
 
Vertaistukihenkilöt ovat joko itse sairastaneet/sairastavat syöpää tai olleet läheisenä. 
 
Vertaistukihenkilöinä toimi 27 henkilöä. 56 uutta sairastanutta on saanut tukea ja kohtaamisia ollut 
175. Suurin osa kohtaamisista on tapahtunut puhelimitse.  
 
Uusia vertaistukihenkilöitä koulutettiin 6 keväällä hybridikoulutuksen kautta. Koulutus toteutettiin 
kahtena peräkkäisenä iltana ja yhtenä lauantaina. 
 
3.5.2. Saattohoidon tuki 
 
Saattohoidon vapaaehtoinen on vierellä kulkija saattohoidossa olevalle ihmiselle ja hänen läheisilleen.  
 
Saattohoidon vapaaehtoisia toimi Kuopiossa yhteensä 20 henkilöä. Vapaaehtoiset vierailivat 
säännöllisesti saattohoidon tukiyksikkö Lehtola-kodissa potilaiden ja heidän läheistensä tukena.  
 
Vapaaehtoisia toimi Iisalmessa ja Varkaudessa aluesairaalassa yhteensä 20 henkilöä.  
 
Uusia saattohoidon vapaaehtoisia koulutettiin 4 henkilöä. Työnohjauksia järjestettiin 11 kertaa ja 
niissä oli yhteensä 58 osallistujaa.  
 
Saattohoidon vapaaehtoisilla oli yhteensä 363 kohtaamista (sairastuneet ja läheiset).  
 
Tarjosimme vapaaehtoisille seuraavia täydennyskoulutuksia: 
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3.6. Perhepalvelut
 
Kun lapsiperheen vanhempi tai lapsi sairastuu syöpään, koko perheen arki muuttuu. Äidin, isän tai
lapsen syöpään sairastuminen herättää huolta ja monenlaisia mietteitä myös lapsissa. Monet
vanhemmat kaipaavat tukea syöpään sairastumisen käsittelyyn itselleen ja perheen kesken. 
 
Perhetyön koordinaattoriin otettiin yhteyttä, kun tuntui, että Syöpäyhdistyksen antama keskustelutuki
tuli tarpeeseen. Keskustelutuessa käytettiin myös Lapset puheeksi -menetelmää. Lapset puheeksi -
menetelmä tarkoittaa, miten tukea lastan syövän muuttamassa elämäntilanteessa ja miten käsitellä
koko perheenä syöpään liittyviä ajatuksia ja tunteita. Keskustelussa annettiin keinoja ja rohkeutta,
miten keskustella lapsen kanssa syöpään liittyvistä asioista ja tuettiin vanhemman omaa jaksamista ja
vanhemmuutta. 
 
Siivousapua annettiin perheille, joissa vanhempi tai lapsi sairastaa syöpää. Perhe sai siivouspalvelua 3
tuntia kerrallaan, 1-4 kertaa kalenterivuoden aikana. Palvelun tavoitteena oli tukea perheen arjessa
jaksamista, silloin kun voimavarat ovat vähissä.  
 
Perheille järjestettiin virkistysviikonloppu Vesileppiksessä 25.-26.9. Viikonloppu oli perheille maksuton
ja se sisälsi vertaistukea ja hyvinvointia tuottavia asioita. 
Osallistujia yhteensä 50 henkilöä.
  
KYS:n lasten veri- ja syöpätautien osastolle järjestettiin virkistystä. Perheille tarjottiin kahvitteluja ja
pitsat kerran kuussa sekä joulupuuro. 

3.7. Yhteistyö julkisen sektorin ja opetuksen kanssa 
 
Yhteistyö jatkui kiinteänä Kuopion yliopistollisen sairaalan syöpäosaston, sädesairaalan, kirurgian
poliklinikan, naistentautien osaston ja poliklinikan, hematologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien,
keuhkosairauksien, suu- ja leukakirurgian sekä lasten veri- ja syöpätautien yksiköiden kanssa.
Yhteydenotot olivat sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Muutama tapaaminen järjestettiin verkon
kautta. 
 
Potilaiden ja läheisten tukimuotojen kehittämisen vuoksi yhteistyö Kysin kuntoutusohjaajan,
sosiaalityöntekijöiden ja muiden yhdyshenkilöiden kanssa oli hyvin tärkeää. Heidän kauttaan
asiakkaita ohjautuu meidän palveluihimme, ja sairaalassa ovat tietoisia meidän toiminnastamme. 
 
Oppilaitosten kanssa tehtiin yhteistyötä niin, että kerrottiin opiskelijoille yleistä syöpätaudeista,
syöpäpotilaan kohtaamisesta sekä yhdistyksen tarjoamista palveluista ja muista toiminnoista. 
 
Kansalaisopiston kanssa tehtiin yhteistyötä luentojen parissa. Järjestimme Kuopion kansalaisopistolla
vuoden aikana kolme yleisöluentoa:
15.2. Suoliston hyvinvoinnin tukeminen - merkitys ja keinot 
19.10. Miksi minulle? - perinnöllisyyslääkärin näkökulma syöpäsairauksiin
9.11. Liikunta osana syöpäpotilaan hoitoa.
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4. TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN

Syövän ehkäisy sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat ydintehtäviämme. Tarjosimme 
terveysneuvontaa syövän ehkäisemiseksi ja edistimme sairastuneiden hyvinvointia. Vuonna 2021 
ohjasimme ja neuvoimme terveellisiin elintapoihin ja viestimme siitä. Ohjaamisella ihmisiä 
elintapamuutoksiin voimme ehkäistä syöpään sairastumista ja lisätä sairastuneiden hyvinvointia sekä 
nopeuttaa sairaudesta kuntoutumista. Viestimme ja tiedotimme seulonnoista, edistimme syövän 
varhaista toteamista. 
 
Yhdistys osallistui laaja-alaisesti Pohjois-Savon alueella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
yhteistyöryhmiin ja -hankkeisiin. Yhteistyötä tehtiin mm. Suomen Syöpäyhdistyksen, Fican East 
Syöpäkeskuksen, julkisen terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntien, kaupunkien, oppilaitosten 
ja yhdistysten kanssa. 
 
4.1. Syövän ennaltaehkäisy
 
4.1.1. Nikotiinittomuuden edistäminen 
 
Terveydenedistämisen vaikuttamistyötä tehtiin Kuopion kaupungin ehkäisevän päihdetyön kanssa 
yhteistyössä kouluttamalla varhaiskasvatuksen ammattilaisia tupakkatuotteiden puheeksi ottoon 
vanhemman /huoltajan kanssa ja miten, millä keinoin käsitellä näitä asioita lasten parissa.  

Vuonna 2021 jatkettiin ”Raskauden aikainen tupakointi” hoitopolun luontia yhdessä PSSHP:in 
perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimin ja Pohjois-Savon kuntien neuvoloiden kanssa. 
Hoitopolusta luodaan Pohjois-Savoon yhtenäinen malli, jonka päätavoitteena on vähentää Pohjois- 
Savon maakunnan alueella tupakoivien äitien ja heidän kumppaneiden nikotiinituotteiden käyttöä. 
Hoitopolulla kehitetään ja tuetaan neuvoloiden ammattihenkilöiden nikotiinittomuustyötä. 
Hoitopolun selkeä määrittely roolien ja tehtävien osalta varmistaa sen, että odottava äiti ja kumppani 
saavat tarvittavan tuen vieroitukseen. 
 
Nuuskaton urheilutoimintamallin jalkautimme Juniori-KalPaan ja Juniori KuPSiin yhteistyössä Kuopion 
kaupungin ehkäisevän päihdetyön kanssa. Toimintamalli sisälsi työkaluja seuratoimijoille ja 
valmentajille nuuskattomuuden huomioimiseen pelisäännöissä ja seuratoiminnan arjessa. Lisäksi se 
sisälsi välineitä nuuskan haitoista kertomiseen ja nuuskan käytön puheeksi ottoon. Toimintamalli on 
kehitetty Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Suomen Olympiakomitean yhteistyönä. Toimintamallia 
esiteltiin Pohjois-Savon ehkäisevän päihdetyön verkostossa, jossa oli kuntien edustajia paikalla. 
Pohjois-Savon liikunta ry viesti omassa tiedotuksessaan toimintamallista urheiluseuroille. 
 
Teimme Nikotiiniton nuorisotyön koulutusohjelmaa yhteistyössä Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen 
Marjo Pylkkään ja Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Nikotiinittomalla nuorisotyöllä vahvistettiin 
nuorisotyön ammattilaisten tietoa tupakka- ja nikotiinituotteista, tarjottiin keinoja, joiden avulla voi 
edistää nuorten nikotiinittomuutta. Koulutuksen jälkeen nuorisotyöntekijöillä on suunnitelma siitä, 
miten omassa toimintaympäristössä edistetään nuorten nikotiinittomuutta. Ensimmäinen koulutus 
järjestettiin Pohjois-Karjalan alueella. 
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4.1.2. Kohdunkaulansyövän seulonnan osallistumisaktiivisuuden lisääminen 
 
Pohjois-Savossa osallistutaan heikoimmin kohdunkaulansyövän seulontoihin Suomen muihin 
maakuntiin nähden kuten Suomen syöpärekisterin Kohdunkaulasyövän seulontaohjelman 
vuosikatsauksessa 2021 ilmenee. Pohjois-Savossa ikävakioitu osallistumisaktiivisuus jäi 60 prosenttiin, 
kun se koko valtakunnassa oli 70 prosenttia. 

Käynnistimme yhteistyön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollonyksikön HYTE-tiimin 
ja KYSin Kliinisen patologian osaston kanssa kohdunkaulan syövän seulonnan 
osallistumisaktiivisuuden lisäämiseksi ja kutsuntamenettelyn kehittämiseksi Pohjois-Savon kunnissa. 
Vierailimme kolmessa kunnassa, jossa osallistumisaktiivisuus on seulonnassa heikointa ja kehitimme 
yhteistyössä tiedottamista ja kutsukäytänteitä sekä osallistumiseen liittyviä seikkoja. Näiden pohjalta 
tehtiin yhteenvedon, jota viedään eteenpäin vuonna 2022.  
 
Kuulumme Pohjois-Savon seksuaaliterveydenedistämisen työryhmään, joka aktiivisesti tukee 
seulonnan tehostamista alueellamme. Työryhmän kautta saamme edistettyä myös väestön kivesten- 
ja rintojen omatoimisen tarkkailun tärkeyttä sekä muita syövän ennaltaehkäisyyn liittyviä seikkoja 
seksuaaliterveydessä. 
 
4.1.3. Syövän ennaltaehkäisyä lasten parissa 
 
Lasten suojaaminen auringolta on tärkeää. Lapset oleskelevat paljon ulkona; koko elämänaikaisesta 
UV-annoksesta saadaan noin 25 prosenttia 19 ikävuoteen mennessä. Aurinkosuojausneuvontaa 
tehtiin viestinnällisesti Pohjois-Savon alueen kuntiin varhaiskasvatukselle ja alakouluille. Yhteistyössä 
tiedottamisesta kuntiin oli PSSHP:in perusterveydenhuollon HYTE-tiimi. Viestinnässä ohjeistettiin, 
miten lasten kanssa voi edistää aurinkosuojautumista. Lapsille kannattaa opettaa auringolta 
suojautuminen jo pienenä niin, että varjossa oleskelusta, peittävästä vaatetuksesta ja aurinkolaseista 
sekä aurinkorasvan levittämisestä tulee normaali tapa. Lapsia voidaan ohjata näyttämällä video, 
lukemalla satu ja ohjeistamalla itserasvausta julistekollaasin avulla, jonka voi tilata maksuttomasti 
Syöpäjärjestöltä. Vanhemmille on saatavissa jaettavaksi myös opas Auringossa terveellisesti pieni
opas vanhemmille. Kampanja sai suuresti huomiota ja palaute oli erinomaista varhaiskasvatuksesta ja 
kouluilta.  
 
Ennaltaehkäisevää työtä tehtiin myös kasvisten käytön lisäämiseksi viestimällä ja viemällä materiaalia 
varhaiskasvatuksen ohjauksen tueksi ammattilaisille. 
Materiaalia oli seuraavanlaisesti: 
Virittäytykää lasten kanssa kasvisten värittämään päivään -video
https://www.youtube.com/watch?v=Ht6_OoUtmVg
Kasvisten värittämä päivä -ohjeistus
https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/syopa-jarjestot/kasvistenvarittamapaiva.pdf 
 
4.1.4. Luomitarkastukset 
 
Luomia tarkastettiin ainoastaan Kuopion toimistolla ja vuonna 2021 tarkastustoiminta loppui 
kokonaan yhdistyksen palveluista. 

https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/syopa-jarjestot/aurinkorasvauksen_opastaminen_painoon_A3-1.pdf
https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/syopa-jarjestot/Auringossa-terveellisesti.pdf
https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/syopa-jarjestot/Auringossa-terveellisesti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ht6_OoUtmVg
https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/syopa-jarjestot/kasvistenvarittamapaiva.pdf


4.2. Syöpäsairaiden ja läheisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 
4.2.1. Periytyvyysneuvonta 
 
Perinnöllisen syövän riskin ohjausta ja neuvontaa annettiin periytyvyysneuvonnassa. Neuvonnan 
tavoitteena oli vähentää sairastumiseen liittyvää huolta sekä antaa tietoa syövästä ja syövän 
perinnöllisyydestä. Periytyvyysneuvonnan asiakkaita oli 10 henkilöä. Yhteistyötä tehtiin Suomen 
Syöpäyhdistyksen perinnöllissyyslääkärin ja KYS:n kliinisen genetiikan yksikön kanssa. 

4.2.2. Yhteistyö Fican East Syöpäkeskuksen kanssa 
 
Syöpäkeskuksen kanssa edistettiin yhteistyössä syöpäsairaiden ja läheisten hyvinvointia järjestämällä 
aluetapaaminen PSSHP Erva-alueiden keskussairaaloiden ja syöpäyhdistysten kanssa. 
Aluetapaamisessa pohdittiin mm. yhteistyön mahdollisuuksista alueellisten kehittämisprojektien ja 
hankkeiden osalta, yhteisten yleisötapahtumien suunnittelua vuoden syklille ja sairaaloiden sekä 
yhdistysten välistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta – syöpään sairastunut keskiössä.  

4.2.3. Hyvinvoinnin olohuone Elona 
 
Yhdistyksen alakertaan avattiin 13.9. Hyvinvoinnin olohuone Elona. Olohuone on kaikille avoin 
kohtaamispaikka. Olohuone oli avoinna ma-to klo 10-15. 

Olohuoneessa järjestettiin ohjattua sekä itseohjautuvaa toimintaa erilaisilla teemoilla; askartelua,
neulomista, maalaamista, pelailua, rauhoittumista, joogaa ja muuta lempeää kuntoilua.  Osaan 
toiminnoista pystyi osallistumaan myös etänä. Olohuoneeseen saatiin lahjoituksena muutamia 
kuntoilulaitteita. Hyvinvoinnin olohuoneen toimintamuotoja luotiin asiakkaiden tarpeet huomioiden; 
suunniteltiin ja kehitettiin yhdessä. 
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4.2.4. Opiskelijayhteistyö 
 
Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opiskelijoiden kanssa toteutettiin yhteistyössä 
ravitsemusryhmä, jossa käsiteltiin seuraavia aiheita: arjessa jaksaminen, riittävä syöminen, syöpä ja 
ravitsemus, muut elintavat ravitsemuksen tukena. 

Savonia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kanssa teimme työryhmäyhteistyötä, jonka 
tarkoituksena oli kehittää syöpäpotilaan liikunta -toimintaa alueella. Tavoitteena oli löytää keinoja, 
jolla/joilla edistettiin syöpäpotilaan liikuntaa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja sairastumisen 
jälkeen syöpäkuntoutuksessa huomioiden Fican potilaan polku:
https://www.syopajarjestot.fi/potilaanpolku/edistimme. 
 
Edistimme syöpä ja tanssiliiketerapiaa opinnäytetyön ja prosessin suunnittelulla, joka jatkuu 
vuonna 2022. Sairaanhoitaja opiskelijat tekivät opinnäytetyön Liikunnan vaikutus 
solunsalpaajahoidon aiheuttamaan uupumukseen, jonka pohjalta he tuottivat videon. Videon 
tavoitteena oli kannustaa syöpää sairastanutta liikkumaan ja lisätä tietoisuutta liikunnasta 
solunsalpaajahoitojen aikana. Videota levitettiin laajasti Pohjois-Savon alueella sairastuneille, 
läheisille ja Fican East Syöpäkeskuksen toimesta ammattihenkilöille. Opinnäytetyön tekijät olivat 
luennoimassa aiheesta yleisölle Kansalaisopistolla.
 
Fysioterapeuttiopiskelijat aloittivat opinnäytetyön suunnittelun ja he tekevät kuntoilusuunnitelman 
syöpää sairastavalle vuonna 2022. He kehittävät liikepatteriston kuntoiluympäristöön Pohjois- 
Savon Syöpäyhdistyksen Elona olohuoneelle, josta löytyy pieni kuntoilutila, jossa on lahjoituksella 
saatuja kuntasalilaitteita. Liikepatteristosta löytyy alkulämmittely-, lihasvoima- sekä 
loppuverryttelyliikkeet. Liikunta on tehokas keino parantaa syöpää sairastavan fyysistä kuntoa sekä 
elämänlaatua. 
 
Savonia ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajien ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin yhteistyössä Hyvinvointia syöpää sairastavan arkeen 
webinaari keväällä 2021, jossa pidettiin aiheeseen liittyviä tietoiskuja. Webinaari onnistui hyvin ja 
osallistujia oli noin 200 henkilöä. 

S I V U  1 1  

https://www.syopajarjestot.fi/potilaanpolku/edistimme


Vuonna 2021 vapaaehtoistoiminta oli vielä osittain koronarajoitusten vuoksi keskeytettynä.
Vapaaehtoisille järjestettiin kuitenkin tilaisuuksia virkistäytymiseen ja yhteiseen toimintaan 
suosituksia noudattaen sekä saattohoidon vapaaehtoiset toimivat Lehtola-kodissa rajoitusten 
mukaisesti. 
 
5.1. Venäjänkielisten vapaaehtoiskoulutus 
 
Järjestimme 21.-22.5.2021 venäjänkielisille vapaaehtoiskoulutuksen. Koulutus toteutettiin 
yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön kanssa. 
Venäjänkielisten vapaaehtoiskoulutus on uutta toimintaa Syöpäjärjestöissä ja Pohjois-Savon 
Syöpäyhdistys oli toinen yhdistys, jossa koulutus järjestettiin. Koulutuksessa oli 11 osallistujaa. 
Venäjänkieliset vapaaehtoiset toimivat yhdistyksessä tapahtuma-avustajina, lisäksi vapaaehtoiset 
vievät tietoa yhdistyksen toiminnasta venäjänkielisille.  
 
5.2. Vapaaehtoiset erilaisissa tehtävissä
 
Kirpparin vapaaehtoiset palasivat kirpparille töihin syksyllä. Kirppari oli koronan vuoksi suljettuna 
koko kevään. Kevään ja kesän aikana kohennettiin kirpparin ilmettä ja kirppari avautui uudistettuna 
7.9.2021. Vapaaehtoiset työskentelivät kirpparilla ma-to klo 10-15. Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu 
tuotteiden lajittelu ja hinnoittelu, hyllyjen järjestäminen sekä asiakaspalvelu. Kirpparilla toimi 
syksyllä 13 vapaaehtoista.

Ilonat on vapaaehtoisten ryhmä, jonka tarkoituksena on levittää tietoa yhdistyksen työstä ja koota 
varoja yhdistyksen toimintaan. Toimikuntaan kuului 20 vapaaehtoista. 
Ilonat osallistuivat Roosa nauha -päivän muotinäytökseen, joka järjestettiin 8.10. yhdistyksen 
toimistolla.  
 
Tapahtuma-avustajat ovat keikkaluontoisesti toimivia vapaaehtoisia, jotka toimivat tarpeellisina 
lisäkäsinä ja työntekijöiden pareina erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. 
Vapaaehtoisia oli mukana Hyvinvoinnin olohuoneen ja kirpparin avajaisissa 13.9. sekä Roosa nauha 
-päivän tapahtumassa 8.10.  
 
Vapaaehtoiset toimivat Roosa nauha -kampanjan aikaan myymällä Roosa nauhoja. Nauhoja 
myivät toimikunta Ilonat ja paikallisosastojen vapaaehtoiset. 
Roosa nauhoja myytiin Pohjois-Savon alueella vuonna 2021 lähes 5000 kappaletta.  

Siskolan verkkokauppa avattiin 26.11.2021. Vapaaehtoiset valmistivat syksyllä koruja 
verkkokaupan myyntiin. Siskola on valtakunnallinen syöpään sairastuneiden naisten Facebook- 
ryhmä. Toiminnan mahdollistaa Pohjois-Savon Syöpäyhdistys, joka myös hallinnoi verkkokauppaa.
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5.3. Paikallisosastojen toiminta 
 
Yhdistyksen 19 paikallisosastoa järjesti virkistystoimintaa, kuten kerhoja, liikuntaa, luentoja ja retkiä,
joissa syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä pääsivät tapaamaan toisiaan.  
Kullakin paikkakunnalla toiminta on oman paikkakunnan näköistä: joillakin paikkakunnilla
kokoonnuttiin kerhoon säännöllisesti, joillakin paikkakunnilla järjestettiin yhteisiä matkoja
kotimaassa tai Viroon asti. Varoja kerättiin esimerkiksi Roosa nauhoja myymällä, myyjäisiin
osallistumalla ja adresseja myymällä.  
 
Paikkakuntalaiset osallistuvat mielellään järjestettyyn toimintaan. Toiminta tarjosi syyn lähteä kotoa
tapaamaan muita ihmisiä ja samalla sai uutta tietoa ja osaamista. Paikallisosastojen vapaaehtoisilla
oli satoja kohtaamisia. Osastojen toiminta on yhdistystoimintaa aidommillaan eri puolilla Pohjois-
Savoa. 
 
Paikallisosastojen johtokunnissa toimi yhteensä 175 vapaaehtoista. Paikallisosastojen
vapaaehtoisten virkistys- ja koulutuspäiviä vietettiin Kunnonpaikassa 17.-18.9.  

5.4. Saattohoidon vapaaehtoistoiminta Kuopiossa  
 
Saattohoidon vapaaehtoisista kerrottu kohdassa 3.5.2.

Vapaaehtoiset vierailivat säännöllisesti saattohoidon tukiyksikkö Lehtola-kodissa potilaiden ja heidän
läheistensä tukena. Osastolla on ollut viikoittain vapaaehtoinen pianisti ja vapaaehtoisemme ovat
olleet mukana järjestämässä osastolla tapahtumia sekä auttaneet juhlapyhien suunnittelussa ja
koristeluissa.  

Saattohoito Kuopiossa 10 vuotta- juhlavuoden tapahtumaa vietettiin 1.9.2021 Harjulan sairaalan
Kivelän juhlasalissa. Ohjelmassa oli puheenvuoroja saattohoidon historiasta ja nykypäivästä,
musiikkia, osallistavaa toimintaa, pientä tarjoilua sekä vapaata keskustelua. Osallistujilla oli
mahdollisuus keskustella saattohoidosta ja tutustua henkilökuntaan sekä vapaaehtoistoimintaan
Lehtola-kodissa. Vapaaehtoisia oli esittelemässä toimintaa ja he auttoivat käytännön järjestelyissä.
Tapahtumassa oli mahdollisuus sytyttää kynttilä sen läheisesi muistolle, jota on ollut saattamassa
osastolla. 
 
Järjestimme Saattaen Elämästä -saattohoidon vapaaehtoisten valtakunnallisen
seminaaripäivän Kuopion Kaupungintalolla lauantaina 9.10.2021. Koulutuspäivän tarkoituksena oli
antaa mahdollisuus vahvistaa osaamista, verkostoitua muiden vapaaehtoisten kanssa ja löytää omat
voimavaransa toteuttaa vapaaehtoisuutta. Kohderyhmänä olivat seurakuntien, syöpäjärjestöjen ja
saattohoitokotien kouluttamat vapaaehtoiset ja asiasta kiinnostuneet.  
 
Päävastuu tapahtuman järjestämisestä oli Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksellä, yhteistyötahoina
Syöpäjärjestöt, KYS, Kuopion kaupunki, Kirkkohallitus, Terhokoti, Yhteisvastuu, Varkauden
seurakunta. Seminaaripäivä oli antoisa ja monipuolinen, juontajana tapahtumassa toimi laulaja sekä
juontaja Tangokuningas Petri Hervanto, joka myös lauloi päivän aikana. Esiintymässä oli lisäksi 
Äidin ääni-kuoro. 
 
Tapahtumaa pystyi seuraamaan sekä etänä että livenä. Etäyhteydellä osallistujia n. 100 henkilöä,
jotka seurasivat lähetystä yhdistyksemme YouTube-kanavalta.  
Paikan päällä osallistujia n. 30 henkilöä.  
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5.000 €, Kärkkäinen Emmi, The functional roles of small noncoding RNAs in breast cancer

1.500 €, Kujala Jouni, Sirkuloivat nukleiinihapot metastasoivan rintasyövän biomarkkereina

4.000 €, Olsson Venla, Pahanlaatuisen aivokasvaimen geeni- ja immunoterapian kehittäminen

5.000 €, Puhakka Inka, Primaarin aivolymfooman esiintyvyys, säännöllisen MRI-kuvantamisen 
hyöty ja potilaiden elämänlaatu

5.000 €, Rajamäki Aino, Follikulaarisen lymfooman ennuste ja siihen vaikuttavia tekijöitä

5.000 €, Tynjälä Henna, The role of extracellular vesicles in cancer cells response to radiotherapy

Riikka Nuutinen 4.000 € ”Hoitajien ja lääkäreiden asenteet kivunhoidosta erikoissairaanhoidon 
vuodeosastoilla – kyselytutkimus”

Taija Hukkanen 2.000 € ”Kantasolujen tuottamien vesikkelien vaikutus syöpäsolujen 
hyaluronaanin tuotantoon”

Katja Rönkkö 2.500 € ”Syöpäpotilaiden perhekeskeisen hoitotyön toteutuminen hoitajien 
arvioimana syöpäkeskuksessa”. 

6.1. Savon Syöpärahasto 

Savon Syöpärahasto tukee Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan vastuualueella 
korkeatasoista tieteellistä syöpätautien tutkimustoimintaa. Apurahat jaetaan pääasiassa nuorille 
tutkijoille.

Myönnetyt apurahat olivat

6.2. Sirkku Heikkisen rahaston apurahat

Sirkku Heikkisen rahasto myöntää apurahoja ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon liittyviin opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. Apurahat 
myönnetään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon opinnäytetöihin. 

Ylempiin ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin myönnettiin kolme henkilökohtaista 
tutkimusapurahaa:
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alkuavustukset lapsen sairastuessa tai sairauden uusiessa á 400 € (1 kpl á 350 €) yhteensä 7 kpl, 
2.750 € 
syöpäsairauden hoidosta aiheutuneet muut kulut                                            

sairaalahoito- ja poliklinikkamaksut 3442,80
matka-avustukset 3601,80 
pysäköinti 1955,22 
hautausavustukset 1.600,00
muut avustukset 6.871,67 

60 -vuotta täyttänyt

yksinasuvalle, jonka tulot ovat alle 15.000 € vuodessa ja
puolison kanssa asuvalle, jonka tulot yhteensä ovat alle 25.000 € vuodessa

7.1. Syöpää sairastavien lasten perheille
Pohjoissavolaiset perheet voivat saada avustusta lapsen syöpäsairaudesta aiheutuneisiin 
kustannuksiin Juho-Pekka Salorannan muistorahastosta. Avustuksen myöntää rahaston hoitokunta 
hakemuksen perusteella.

Syöpään sairastuneiden lasten perheitä avustettiin seuraavasti:

Avustuksia maksettiin yhteensä 17.471,49 €.

Rahasto omistaa Valkeisenkadulla huoneiston, jossa pitkästä matkasta syövän hoidossa olevien lasten 
perheet voivat yöpyä maksutta. Lisäksi perheiden on ollut mahdollista majoittua vuokralla olevaan 
asuntoon Mailatiellä. Yöpymisiä asuntoloissa oli 340 kpl, kun edellisenä vuonna yöpymisiä oli 257 kpl. 

7.2. Syöpää sairastaville vähävaraisille ikääntyneille henkilöille 
Erkki ja Maija Rytkösen rahasto tukee ikääntyneitä vähävaraisia Pohjois-Savossa asuvia syöpäpotilaita, 
jotka täyttävät seuraavat kriteerit
1) ikääntynyt

2) vähävarainen

Kertomusvuonna avustuksen suuruus oli 300 € ja se myönnettiin 14 henkilölle (ed. vuonna 250 € ja 
21 kpl). Sääntöjen mukaisesti lahjoitettiin 1.750 € Kirkon Ulkomaanavun kautta peruskouluikäisten 
koulutushankkeeseen Somaliassa. 

7.3. Perheiden tuki
Rahaston hoitokunta tekee päätökset myös K.O. Kauppisen rahaston avustuksista. Rahastosta voi 
hakea kerran kalenterivuodessa harkinnanvaraista taloudellista tukea syöpää sairastava pienituloinen 
aikuinen, jolla on kotona asuvia lapsia. Kertomusvuonna perusavustus oli 300 € ja lapsikorotus 200 
€/lapsi, kuitenkin lapsikorotus voi enimmillään olla 600 € eli yhteensä maksimimäärä on 900 €. 
Avustuksia myönnettiin 9 hakijalle yhteensä 6.800 €.

7.4. Syöpää sairastaville vähävaraisille aikuisille, jotka eivät ole ikääntyneitä
Sosiaalitoimikunta myönsi hakemuksesta avustuksia henkilöille, jotka eivät täyttäneet Erkki ja Maija 
Rytkösen rahaston kriteereitä ikänsä puolesta. Sosiaalitoimikunnalla on kuitenkin harkinnan 
mahdollisuus myöntää avustus henkilölle, jolla on siihen hälyttävä tarve. Avustuksia myönnettiin 
yhteensä 4.500 €.
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LIITTEET

Liite 1. Tuloslaskelma
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