
TOIMINTASUUNNITELMA
2 0 2 3

HYVÄ ELÄMÄ
 ILMAN SYÖPÄÄ JA 

SYÖVÄSTÄ HUOLIMATTA



Toiminnanjohtajan tervehdys                                                                                                       1
 
1. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta                                                                                           2
 
2. Sijainti, talous ja jäsenyys                                                                                                          3

3. Tuki ja neuvonta                                                                                                                           4
         3.1. Vertaistukiryhmät
         3.2. Kurssit
         3.3. Tukihenkilötoiminta
                 3.3.1. Vertaistuki
                 3.3.2. Saattohoidon tuki
         3.4. Perhepalvelut
         3.5. Yhteistyö Hyvinvointialueen SOTE-palveluiden ja oppilaitosten kanssa 

4. Syövän ehkäisy ja terveydenedistäminen                                                                            9
          4.1. Nikotiinittomuuden edistäminen
          4.2. Nuuskaton urheilu -toimintamalli 
          4.3. Seulontojen osallistumisaktiivisuuden lisääminen
          4.4. Syövän ennaltaehkäisyä lasten parissa
          4.5. Periytyvyysneuvonta

5. Iloa vapaaehtoisuudesta                                                                                                          11
          5.1. Vapaaehtoiset erilaisissa tehtävissä
          5.2. Uutta vapaaehtoistoimintaa - Arjen ystävä

6. Taloudellista tukea syöpään sairastuneille                                                                        13
          6.1. Syöpää sairastavien lasten perheille
          6.2. Syöpää sairastaville vähävaraisille ikääntyneille henkilöille 
          6.3. Perheiden tuki
          6.4. Syöpää sairastaville vähävaraisille aikuisille, jotka eivät ole ikääntyneitä

7. Apurahoja tutkimukseen ja opinnäytetöihin                                                                    14
          7.1. Savon Syöpärahasto
          7.2. Sirkku Heikkisen rahaston apurahat

8. Viestintä                                                                                                                                        15
          8.1. Sisältöstrategia
          8.2. Viestintäkanavat

LIITTEET                                                                                                                                              16
         
          Liite 1. Talousarvio

SISÄLLYSLUETTELO 



“Puheensorina kertoo kohtaamisen aidosta tarpeellisuudesta ja siitä, miten 
tärkeää on saada tuntea toisen ihmisen läheisyys. Ihminen tarvitsee usein 

toisten tukea selviytyäkseen vaikeasta elämäntilanteesta, ja siihen liittyvästä 
sairauden kohtaamisesta ja omien tunteiden käsittelemisestä. 

 
Yhteisöllisyys vaatii keskinäisen luottamuksen ja avoimen 

vuorovaikutteisuuden. Vertaistuki koetaan usein voimaantumisena ja 
yhteisöllisyytenä, jonka kautta ihminen voi löytää ja tunnistaa omat 

voimavaransa, vahvuutensa sekä ottaa vastuun omasta elämästään.” 
 
 
 
  

 Heidi Kolehmainen, toiminnanjohtaja 
 puh. 050 561 8511
 heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi 
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 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 



Pohjois-Savon Syöpäyhdistys on vuonna 1959 perustettu terveysjärjestö Pohjois-Savon alueella, jonka 
tarkoituksena on ehkäistä syöpää sekä tukea syöpäpotilaita ja heidän läheisiään sekä perheitä 
sairauden eri vaiheissa. Yhdistys tukee myös alueella tehtävää tieteellistä tutkimusta. Yhdistys 
palvelee jäseniään, sidosryhmiään ja Pohjois-Savon alueen väestöä, ja sen kaikki toiminta perustuu 
vastuullisuuteen, luotettavuuteen ja riippumattomuuteen. 

Olemme Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja osa Syöpäjärjestöjä. Syöpäjärjestöt tarkoittaa 
kokonaisuutta, johon kuuluu Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö, 12 alueellista syöpäyhdistystä ja 
6 valtakunnallista potilasyhdistystä. Yhdistystä ohjaa syöpäjärjestöjen yhteiset strategiset tavoitteet, 
jotka pohjautuvat yhdistyksen toiminnan tarkoituksiin. Strategisia tavoitteita vahvistetaan yhteisillä 
kehitysohjelmilla koko strategiakauden aikana vuosina 2021–2025.   

Pohjois-Savon alueella sairastuu syöpään n.1600 ihmistä vuosittain. Yhdistyksen palveluita tarvitaan 
tukemaan sairastuneen ja hänen läheistensä sekä perheiden psykososiaalista ja fyysistä hyvinvointia
sekä antamaan luotettavaa tietoa. Kolmannen sektorin ominaisuudessa teemme yhteistyötä ja 
tarjoamme tuki- ja neuvontapalveluita hyvinvointialueen SOTE-palveluille syöpäpotilaan 
palvelupolulla. 

Vapaaehtoiset toimijat tarvitsevat tukea sosiaaliseen osallistamiseen, kohtaamiseen ja 
merkityksellisyyden tunteen kokemiseen. Vapaaehtoiset tukevat syöpään sairastuneita ja heidän 
läheisiään antamalla omaa aikaansa. Vapaaehtoiset voivat toimia esimerkiksi vertaistukihenkilönä, 
saattohoidon vapaaehtoisena, vertaisohjaajana, paikallisosaston toimijana, toimikunta Ilonan 
jäsenenä, luottamushenkilönä, tapahtuma-avustajana, kirpputorin vapaaehtoisena ja lipaskerääjänä. 

Matalan kynnyksen toimintaa vahvistetaan Hyvinvoinnin olohuone palvelulla, joka tarjoaa tilan, 
mihin kokoontua ja saada yhteisöllisyyden kokemuksia. Koronan jälkeen toimintatapa on kehittynyt 
kasvokkain tapahtuvan toiminnan lisäksi etäyhteyksien päässä tapahtuvaan toimintaan 
paikallisosastojen kautta eri puolille maakuntaa. Paikallisosastot järjestävät myös virkistystoimintaa, 
kuten tapaamisia, kerhoja, luentoja ja retkiä, joissa syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä voivat 
tavata toisiaan. 
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TOIMINTA



2.1. Toimisto ja talous  

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kuopiossa osoitteessa Kuninkaankatu 23. Toimisto on avoinna 
maanantaista torstaihin klo 9–15 ja perjantaina klo 9–13. 

Toimistossa sinua palvelee taloussuunnittelija Tuija Kojo-Silvast puh. 040 709 2430 tai 
sähköposti tuija.kojo-silvast@pohjois-savonsyopayhdistys.fi. 

Aarre Kirppari ja Hyvinvoinnin olohuone Elona ovat avoinna ma-to klo 10–15. 
Ne sijaitsevat yhdistyksen alakerrassa. 

Yhdistyksen henkilöstö: 

Virpi Nissinen, sairaanhoitaja, tuki ja neuvonta                                                                      
Sari Nousiainen, perhepalveluiden koordinaattori                                                                    
Minttu Aho vapaaehtoistoiminnan koordinaattori                                                                  
Anne Rautiainen, tukihenkilötoiminnan koordinaattori                                                                 
Tuija Kojo-Silvast, taloussuunnittelija 
Heidi Kolehmainen, toiminnanjohtaja  
 
Yhdistyksen kanssa samoissa tiloissa on vuokralla Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry.   
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, lahjoituksilla, avustuksilla ja 
testamenteilla, STEA:n kohdennetuilla avustuksilla, Syöpäsäätiön tuella ja yhdistyksen omalla 
varainhankinnalla.  

Talousarvio ja taloussuunnitelma liitteenä. 

2.2. Jäsenyys ja etuudet 

Yhdistyksen jäsenet saavat postissa Syöpä-lehden.
 
Potilasjäsenille maksetaan henkilökohtaisena jäsenetuna 3 euron virkistysraha/vrk polikliinisen ja 
vuodeosastolla tapahtuneen syövän hoidon ajalta. Maksukatto on 20 vrk/hlö.    

Itä-Suomen yliopiston apteekki antaa 10 %:n alennuksen käsikauppatuotteista näyttämällä 
syöpäyhdistyksen jäsenkorttia.  

Kylpylähotelli Kunnonpaikka tarjoaa majoitusta ja hyvinvointipalveluja etuhintaan.  

HemmotteluPysäkki tarjoaa etuhintaan hierontaa 42 € / 60 minuuttia (normaalihinta 46 €). Muitakin 
hierontoja jäsenkortilla etuhintaan. 
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Syöpään sairastuminen sekä itse sairastuneelle että läheiselle herättää paljon tunteita, ajatuksia, 
pelkoja ja kysymyksiä sairauden aikana ja sen jälkeen. Yhdistyksen sairaanhoitaja tarjoaa 
mahdollisuuden ja ajan olla näiden mietteiden, tunteiden äärellä ja tukea asiakasta 
diagnoosivaiheesta saattohoidon vaiheeseen saakka. Hyvin tärkeää on läsnäolo, ajan antaminen, kyky 
kohdata kaikenlaisia tunteita ja myötäelää asiakkaan kokemusta. Asiakkaiden kohtaamiset ovat 
ainutkertaisia ja yksilöllisiä. Heidän omia näkemyksiään ja elämäntilannetta kunnioitetaan.

Keskustelun kautta asiakas saa akuutisti apua hätäänsä, yleistä tietoa sairaudesta ja yhdistyksen 
muista palveluista. Keskustelun aikana käydään läpi asiakkaan elämäntilanne, kartoitetaan sosiaalisia 
suhteita ja keskustellaan niistä avoimesti sekä annetaan mahdollisuus uuteen tapaamiseen. 
Tarvittaessa asiakas ohjataan muun avun piiriin. Hoitaja tapaa asiakkaita yhdistyksen toimistolla, 
puhelimitse, sähköpostilla, erilaisissa infotilaisuuksissa, tapahtumissa, ensitiedon päivillä, OLKA 
pisteellä sairaalassa sekä verkon välityksellä. 

Yhdistyksen sairaanhoitaja sovittaa ja välittää rintaproteeseja rintasyöpään sairastuneille. Ensi 
proteesin hakija saa maksusitoumuksen sairaalasta ja jatkossa omasta terveyskeskuksesta. 
Kuopiolaisille asiakkaille yhdistys pyytää maksusitoumuksen suoraan kaupungin apuvälineyksiköstä. 
Rintaproteesien vaihtoväli on n. 2–3 vuotta. Rintaproteesiasiakasta tuetaan ja neuvotaan 
asiakaskäynnillä, jotta hän saa apua uuden tilanteen hyväksymiseen ja voimavaroja jatkaa eteenpäin. 
Samalla kerrotaan yhdistyksen palveluista – vertaistukitoiminnasta ja ryhmistä.  

Jatkokäynneillä keskustellaan myös kuulumisista ja kerrotaan 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



Syöpää sairastaneille miehille ja naisille 
Kroonista syöpää sairastaville 
Suu- ja kurkkusyöpää sairastaneille 
Tuolijumppa sairastaneille ja läheisille 
Taideryhmä sairastaneille ja läheisille 
Teemaillat sairastaneille ja läheisille 
Ravitsemusryhmä sairastaneille ja läheisille 

Syöpää sairastaneille naisille 

Syöpää sairastaneille naisille 

Syöpää sairastaneille naisille 

Syöpää sairastaneille/läheisille naisille ja miehille

Syöpää sairastaneille naisille ja miehille

3.1. Vertaistukiryhmät  

Syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen järjestetään vertaistukiryhmiä eripuolilla Pohjois-Savoa.
Vertaistukiryhmät kokoavat yhteen samankaltaisessa tilanteessa olevia. Ryhmissä tärkeimmät
elementit ovat jakaminen ja kuunteleminen. Teemoja on sairauteen liittyvistä asioista, mutta
positiivisuus ja elämänmyönteisyys korostuvat. Erilaisten toiminnallisten harjoitteiden kautta
pohditaan ilon ja kiitollisuuden aiheita sekä voimavaroja tuottavia asioita. 

Vertaistuen mahdollistaminen ryhmissä oli erittäin tärkeää – kukaan muu kuin vertainen ei voi tuntea
ja kokea samoin kuin toinen vertainen. Ryhmissä annetaan mahdollisuus puhua, kuunnella, tai olla
vain hiljaa, kaikki tunteet ovat sallittuja. Ammatillinen tai koulutettu ryhmänohjaaja on tärkeässä
roolissa, koska hän pystyy vastaanottamaan vaikeita kokemuksia, tukemaan ryhmäläisiä ja
ylläpitämään toivon näkökulmaa. Yhdistyksen sairaanhoitaja koordinoi kaikkia ryhmiä ja tukee
ryhmien ohjaajien jaksamista tarjoamalla työnohjausta, jatkokoulutusta ja virkistystä. 

Vuonna 2022 aloitettiin yhteistyö Savonia ammattikorkeakoulun kanssa suunnittelemalla kaksi
teemailtaa syöpään sairastuneiden läheisille. Opiskelijat suunnittelevat tapaamiset ja yhdistyksen
sairaanhoitaja tukee heitä ja markkinoi tapahtumia. Vuodelle 2023 on suunniteltu teemailtoja eri
vaiheessa oleville syöpään sairastuneille. Kaikki eivät halua sitoutua käymään ryhmässä, joten tämän
kautta yhden kerran käynti mahdollistaisi erilaisen tiedon ja tuen saamisen. Teemailtoihin on ajatus
pyytää koulutettu tukihenkilö/ryhmänohjaaja pariksi, mikä mahdollistaa vertaistuen saamisen. 

Olohuone Elonan ryhmissä vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Vertaisuuden lisäksi
osallistujat saavat keskustelujen lomassa osallistua erilaisiin toiminnallisiin työpajoihin esim.
kuntoiluun, kirjallisuuteen, käsitöihin, askarteluun ja boccian pelaamiseen. Elonan ryhmissä ei ole
ketään tiettyä ohjaaja, vaan jokainen tukee toinen toistaan ja tuo omia ideoita ja ajatuksia
hyvinvoinnin saamiseen ja edistämiseen. Uusia toimintamuotoja luodaan asiakkaiden tarpeet
huomioiden. Ryhmiä koordinoi yhdistyksen sairaanhoitaja. 

Vuonna 2023 kokoontuvat seuraavat vertaistukiryhmät: 
Kuopiossa 

Siilinjärvellä 

Iisalmessa 

Varkaudessa 

Keiteleellä 

Leppävirralla
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Lempeää liikettä - iloa itselle
Voimaa luonnosta ja taiteesta 
Gynekologisten syöpäpotilaiden yksilökurssi
Suolistosyövän sairastaneiden yksilökurssi (yhteistyössä Colores - Suomen Suolistosyöpäyhdistys)  
Lujasti yhdessä kohti kevättä - luustokurssi (yhteistyössä Suomen Luustoliitto) 
Tunteet verkkoon – vanhempansa menettäneiden verkkokurssi 7-12 -vuotiaille (yhteistyössä 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäjärjestöt ja Nuoret lesket ry)

3.2. Kurssit  

Yhdistys toteuttaa kursseja, jotka pidetään Kunnonpaikassa Vuorelassa, yhdistyksen toimistolla 
tai verkon välityksellä. Kolme ensi vuoden kurssia toteutetaan yhteistyössä muiden järjestön kanssa. 
Kurssien tavoitteena on ylläpitää ja edistää syöpään sairastuneiden ja heidän läheisten terveyttä, 
toiminta- ja työkykyä sekä vahvistaa arjessa selviytymistä ja sopeutumista sairauden vuoksi 
muuttuneessa elämäntilanteessa. Kursseilla hyödynnetään toiminnallisia- ja terapeuttisia 
menetelmiä sekä vertaistuen mahdollistaminen on hyvin tärkeää.  

Vuodelle 2023 kurssit ovat:  

3.3. 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 tarjotaan säännöllisesti 
pitkin vuotta. Haluamme, että tukihenkilö tuntee olonsa merkitykselliseksi ja turvalliseksi.  

3.3.1. Vertaistuki  

Syöpään sairastunut voi saada tuekseen vertaistukihenkilön, joka on itse sairastanut syövän, sairastaa 
syöpää, tai on sairastuneen läheinen. Vertaistukihenkilönä voi olla myös läheisensä syöpään 
menettänyt. He ovat koulutuksen läpikäyneitä ja vaitiolositoumuksen tehneitä.  

Toiminnan ammatillinen koordinointi mahdollistaa tukisuhteen luomisen nopeasti. Tärkeää on, että 
koordinaattori tuntee koulutetut tukihenkilöt, jotta osaa yhdistää tukihenkilön ja tuettavan 
keskenään. Koordinaattori huolehtii tukihenkilöiden jaksamisesta järjestämällä työnohjausta, 
lisäkoulutusta ja virkistystä.  

Koulutamme uusia vertaistukihenkilöitä toimintaan mukaan syksyllä 2023 ja toteutamme koulutuksen 
verkkokoulutuksena, yhteistyössä Keski-Suomen Syöpäyhdistyksen, SYLVA:n ja Rintasyöpäyhdistyksen 
kanssa. Me olemme kouluttaneet jo yhdessä verkkovälitteisesti syksyllä 2022 ja kokemukset 
yhteistyöstä ja verkkokoulutuksesta olivat erinomaiset. Vuonna 2023 kohdennamme hakua tarpeen 
mukaan. Tavoitteenamme on, että meillä olisi tarjota monipuolisesti vertaistukihenkilöitä eri 
syöpäsairauksiin, sillä eri syöpien syyt, oireet, tyypit ja hoidot poikkeavat toisistaan. 
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Keskustelutukea sairastumisen ja kuormittavan elämäntilanteen käsittelyyn. 
Lapset puheeksi –keskustelut.  Lapset puheeksi -keskustelu antaa tietoa ja tukea perheelle 
käsitellä syöpään liittyviä ajatuksia ja tunteita. 
K.O. Kauppisen rahasto. Rahastosta voi hakea harkinnanvaraista taloudellista tukea syöpää 
sairastava pienituloinen aikuinen, jolla on huollettavia, kerran kalenterivuodessa. 
Erilaisia tapahtumia ja virkistyspäiviä koko perheelle. 

Virkistysviikonloppu perheille, joissa lapsi on menehtynyt syöpään (yhteistyössä Keski-Suomen 
Syöpäyhdistys ja Pohjois-Karjalan Syöpälapset Sykkyrä ry). 
Tunteet verkkoon -kurssi. 7–12 -vuotiaiden vanhempansa menettäneiden verkkokurssi 
yhteistyössä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa. Kurssin tavoitteena on auttaa 
ryhmäläistä tunnistamaan ja vahvistamaan selviytymiskeinoja, voimavaroja ja vahvuuksia.  
Terveysneuvontaa; auringolta suojautuminen ja kasvisten merkityksen edistäminen. 
Aurinkosuojausneuvontaa ja kasvisten käytön lisäämisen viestintää varhaiskasvatukselle                
ja alakouluille.  
Aloitamme uuden Arjen ystävä -vapaaehtoistoiminnan. Kohderyhmänä ovat syöpäsairauden 
alkuvaiheessa, syöpähoidossa tai sairauden toipumisvaiheessa olevat henkilöt, sekä nuoret 
syöpäpotilasperheet, joissa isä tai äiti on potilas. Arjen Ystävä tukee syöpään sairastuneen elämää 
muuttuneessa arjessa ja on seurana, jos potilaan olo on yksinäinen.  

3.3.2. Saattohoidon tuki  

Saattohoidon vapaaehtoiset toimivat Kuopiossa ja lähialueilla. Vapaaehtoinen on sekä palliatiivisessa, 
että saattohoidossa olevaa ihmistä sekä hänen läheisiään varten. Vapaaehtoiset toimivat pääasiassa 
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, jotka palvelustamme hyötyvät.  

Uusia saattohoidon vapaaehtoisia koulutamme lisää Kuopion alueelle tarpeen mukaan keväällä 2023. 
Tulevana vuonna pyrimme tekemään yhteistyötä OLKA-toiminnan kanssa ja pohdimme, miten 
saattohoidon vapaaehtoistoiminta jalkautusi myös Kuopion Yliopistolliseen sairaalaan. Yhteistyötä 
laajennetaan ja tavoitteena vuonna 2023 on, että toiminta käynnistyisi jälleen Iisalmessa.   

3.4. Perhepalvelut 

Koko perheen arki muuttuu, kun lapsiperheen vanhempi tai lapsi sairastuu syöpään. Äidin, isän 
tai lapsen syöpään sairastuminen herättää huolta ja monenlaisia mietteitä myös lapsissa. 
Monet vanhemmat kaipaavat tukea syöpään sairastumisen käsittelyyn itselleen ja perheen kesken.  
Syöpäyhdistyksen tarjoamien palvelujen tavoitteena on hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta. 
Palveluilla tuetaan perheiden selviytymistä arjesta sekä ylläpidetään ja edistetään koko perheen 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys tarjoaa perheille arjen tueksi 

Lisäksi vuonna 2023 tarjoamme 
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3.5. Yhteistyö Hyvinvointialueen SOTE-palveluiden ja oppilaitosten kanssa  

Yhteistyö jatkuu Kuopion yliopistollisen sairaalan syöpäosaston, sädesairaalan, kirurgian, 
naistentautien, hematologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, keuhkosairauksien, 
suu- ja leukakirurgian osastojen ja poliklinikkojen sekä lasten veri- ja syöpätautien yksiköiden 
kanssa. Yhteydenotot ovat sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Yhdistyksen sairaanhoitaja käy 
pitämässä myös osastotunteja osastoilla missä syöpäpotilaita hoidetaan.  

Potilaiden ja läheisten tukimuotojen kehittämisen vuoksi yhteistyö Kysin kuntoutusohjaajan, 
sosiaalityöntekijöiden ja muiden yhdyshenkilöiden kanssa on hyvin tärkeää. Heidän kauttaan 
asiakkaita ohjautuu palveluihimme, ja sairaalassa ollaan tietoisia toiminnastamme. Sairaalaan 
perustettu syöpähoitajaverkosto on myös hyvin tärkeä yhteistyökumppani yhdistyksen toiminnan 
välittäjänä potilaille ja läheisille.  

Oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä niin, että kerrotaan opiskelijoille yleistä syöpätaudeista, 
syöpäpotilaan kohtaamisesta sekä yhdistyksen tarjoamista palveluista ja muista toiminnoista. 
Heidän kauttansa saamme opiskelijoita suunnittelemaan ryhmien teemoja ja tekemään 
opinnäytetöitä. 

Yhdistys toimii puheenjohtajana Syöpäsairaan hyvinvointia edistävässä työryhmässä, jossa on 
jäseniä Savonia ammattikorkeakoulun sotepuolen opettajista, Suomen Syöpäyhdistyksen terveyden 
edistämisen päällikkö ja Itäisen Syöpäkeskuksen kehittämiskoordinaattori. 
Tavoitteena on löytää keinoja, jolla/joilla edistettiin syöpäpotilaan hyvinvointia Kuopion 
yliopistollisessa sairaalassa ja sairastumisen jälkeen syöpäkuntoutuksessa huomioiden 
Fican potilaan polku.  

Savonia ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajien ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa järjestetään yhteistyössä Melanoomaan ja sen ennaltaehkäisyyn liittyvä Webinaari 
keväällä 2023. 

Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opiskelijoiden kanssa toteutetaan yhteistyössä 
ravitsemusryhmä, jossa käsitellään mm. seuraavia aiheita: arjessa jaksaminen, riittävä syöminen, 
syöpä ja ravitsemus, muut elintavat ravitsemuksen tukena. 

Vuonna 2023 syvennetään Hyvinvointialueen julkisen sektorin Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
yhteistyötä. Yhdistyksen palveluita linkitetään sosiaali- ja terveysalan palvelupolulle, jota kautta 
syöpään sairastuneet ja läheiset ohjautuvat saamaan palveluita. Yhdistyksen sairaanhoitaja 
järjestää vuosittain koulutuksen julkisen sektorin sotealan ammattilaisille, mikä lisää heidän 
tietoaan syöpäsairauksista, psykososiaalisesta tuesta ja vertaistuen merkityksestä. Saattohoidon 
vapaaehtoistoimintaa herätellään uudestaan käyntiin Ylä-Savossa hyvinvointialueen käynnistyttyä.  
 

Kansalaisopiston kanssa tehdään yhteistyötä luentojen parissa. Vuonna 2023 oleva luennot: 
14.2. Liikunta syövän ehkäisyssä, hoitojen tukena ja kuntoutuksessa 
21.3. Myötätuntoinen mieli (yhteistyössä Colores - Suomen Suolistosyöpäyhdistys)
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4. SYÖVÄN EHKÄISY JA 
TERVEYDENEDISTÄMINEN 

Syövän ehkäisy sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat ydintehtäviämme. Yhdistys 
osallistuu laaja-alaisesti Pohjois-Savon alueella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
yhteistyöryhmiin ja -hankkeisiin. Yhteistyötä tehdään mm. Suomen Syöpäyhdistyksen, Fican East 
Syöpäkeskuksen, hyvinvointialueen SOTE-palveluiden, kuntien, kaupunkien, oppilaitosten ja 
yhdistysten kanssa.  

4.1. Nikotiinittomuuden edistäminen  

Vuonna 2023 selvitetään kyselyn avulla ”Raskauden aikainen tupakointi” hoitopolun jalkautumista 
yhdessä PSSHP:in perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimin ja hyvinvointialueen neuvoloiden 
kanssa. Päätavoitteena on vähentää Pohjois-Savon hyvinvointialueella 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.  

4.2. Nuuskaton urheilu -toimintamalli  

Nuuskaton Urheilu-toimintamallia viedään eteenpäin yhteistyössä Ehyt ry:n kanssa Pohjois-Savon 
urheiluseuroille.  Toimintamalli sisältää työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nuuskattomuuden 
huomioimiseen pelisäännöissä ja seuratoiminnan arjessa. Lisäksi se sisältää välineitä nuuskan 
haitoista kertomiseen ja nuuskan käytön puheeksi ottoon. Toimintamalli on kehitetty 
Syöpäjärjestöjen, EHYT ry:n ja Suomen Olympiakomitean yhteistyönä. Yhteistyötä jatketaan vuonna 
2023 Siilinjärven Pesiksen (SiiPe) kanssa ja pyrimme saamaan mukaan uusia urheiluseuroja. 

4.3. Seulontojen 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.  

Jatkamme yhteistyötä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollonyksikön HYTE-tiimin ja 
KYS:n Kliinisen patologian osaston kanssa kohdunkaulan syövän seulonnan osallistumisaktiivisuuden 
lisäämiseksi Pohjois-Savon kunnissa. 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.  

Suolistosyövän seulonnan osallistumisaktiivisuuden lisäämiseksi tehostamme viestintää kuntiin. 
Seulonta aloitettiin 2022 vuonna ja osallistuminen suolistosyövän seulontaan on tähän mennessä 
ollut toivottua heikompaa koko Suomessa. 



S I V U  1 0

4.4. 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 
tehdään yhteistyössä Savonia Ammattikorkeakoulun kanssa Pohjois-Savon alueen kuntiin 
varhaiskasvatukselle ja alakouluille. Yhteistyötä tiedottamisesta kuntiin tehdään PSSHP:in 
perusterveydenhuollon HYTE-tiimin kanssa. 

Viestinnässä ohjeistetaan, miten lasten kanssa voi edistää aurinkosuojautumista. 
Lapsille opetetaan 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. 

Ennaltaehkäisevää työtä tehdään myös kasvisten käytön lisäämiseksi viestimällä ja viemällä 
materiaalia varhaiskasvatuksen ohjauksen tueksi ammattilaisille. 

4.5. Periytyvyysneuvonta 

Perinnöllisen syövän riskin ohjausta ja neuvontaa annetaan periytyvyysneuvonnassa. 
Neuvonnan tavoitteena on vähentää sairastumiseen liittyvää huolta sekä antaa tietoa syövästä ja 
syövän perinnöllisyydestä. Yhteistyötä tehdään Suomen Syöpäyhdistyksen perinnöllissyyslääkärin 
ja KYS:n kliinisen genetiikan yksikön kanssa. 

 

4 .  S Y Ö V Ä N  E H K Ä I S Y  J A  T E R V E Y D E N E D I S T Ä M I N E N

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


Vapaaehtoistemme avulla pystymme auttamaan syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. 
Vapaaehtoisia toimii erilaisissa tehtävissä ja jokainen toimii omien voimavarojensa ja kykyjensä 
mukaan. 

Vapaaehtoisten tukena on vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, joka kouluttaa ja ohjaa 
vapaaehtoisia. Kaikki uudet vapaaehtoiset koulutetaan tehtävään ja vapaaehtoisille järjestetään 
täydennyskoulutusta tarpeen mukaan. Toiminnanohjausta ja virkistystä tarjotaan säännöllisesti 
pitkin vuotta. 

Haluamme, että vapaaehtoiset tuntevat tekevänsä merkityksellistä ja arvokasta työtä. 
Vapaaehtoistoiminta hyödyttää sekä tekijäänsä että sen kohdetta. Vapaaehtoinen oppii uusia 
taitoja, kokee iloa, tutustuu uusiin ihmisiin ja saa uusia kokemuksia vapaaehtoistoiminnan myötä.  
 
5.1. Vapaaehtoiset erilaisissa tehtävissä
 
Paikallisosastojen vapaaehtoiset 

Pohjois-Savon alueella on 20 paikallisosastoa, joissa vapaaehtoiset järjestävät erilaista kerho- ja 
virkistystoimintaa. Paikallisosastot keräävät varoja toimintaan myymällä mm. Roosa nauhoja ja 
osallistumalla lipaskeräykseen. 

Paikallisosastojen vapaaehtoisille järjestetään vuoden aikana kaksi lähitapaamista. 
Paikallisosastojen vapaaehtoiset pääsevät jakamaan kokemuksia ja tapaamaan toisiaan myös noin 
joka toinen kuukausi etänä Teams-tapaamisissa. 

Paikallisosastot: Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Nilsiä, 
Pielavesi, Rautavaara, Siilinjärvi-Maaninka, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tuusniemi, Varkaus, Varpaisjärvi, 
Vehmersalmi, Vesanto ja Vieremä.

Toimikunta Ilonat 

Ilonat on vapaaehtoisten ryhmä, joka osallistuu yhdistyksen kampanjoiden ja tapahtumien 
järjestämiseen ja suunnitteluun. Ilonat osallistuvat esimerkiksi Roosa nauha –kampanjan aikaan 
muotinäytöksen toteuttamiseen. Ilonat keräävät myös varoja yhdistyksen toimintaan myymällä 
Roosa nauhoja ja osallistumalla lipaskeräykseen.  

Tapahtuma-avustajat 

Tapahtuma-avustajat ovat keikkaluontoisesti toimivia vapaaehtoisia, jotka toimivat tarpeellisina 
lisäkäsinä ja työntekijöiden pareina erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. 
Vapaaehtoisena voi toimia muun muassa kahvinkeitossa, musikanttina, lipaskerääjänä ja 
valokuvaajana. Vapaaehtoistehtävät riippuvat tapahtumien sisällöistä.  

Aarre Kirpparin vapaaehtoiset 

Kirpparin vapaaehtoisen tehtäviin kuuluu tuotteiden lajittelu ja hinnoittelu, hyllyjen järjestäminen 
sekä asiakaspalvelu. Vapaaehtoiset työskentelevät kirpparilla ma-to klo 10–15. 
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5 .  I L O A  V A P A A E H T O I S U U D E S T A



5.2. Uutta vapaaehtoistoimintaa - Arjen ystävä

Järjestämme vuoden 2023 alussa Arjen ystävä -vapaaehtoiskoulutuksen. Arjen Ystävä tukee syöpään 
sairastuneen elämää muuttuneessa arjessa. Hän on seurana, kun potilaan olo on yksinäinen tai hän 
haluaa seuraa esim. lenkkipolulle, lääkärissä käyntiin, hoitokäynnille, kauppamatkalle, teatteriin tai 
kirjastoon. Arjen Ystävä auttaa olemalla läsnä ja kuuntelemalla. Turvallisena aikuisena ystävä voi 
viettää aikaa myös lasten kanssa leikkien, ulkoillen ja lapsen maailmaa huomioiden.

Koulutamme arjen ystävät toimimaan myös digikavereina apua tarvitseville. Moni tarvitsee opastusta 
ja luotettavan kaverin neuvoja esimerkiksi digivälineiden käytössä. Kuinka kirjautua Omakantaan? 
Kuinka edes saada laite päälle? Koulutuksessa keskitytään tavallisiin ja yksinkertaisiin 
perusdigitaitoihin. Digikaveri-toimintaa toteutetaan yhdessä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa. 

Arjen Ystävänä voi toimia toiminnasta kiinnostunut aikuinen henkilö. Voidakseen toimia 
vapaaehtoisena, oma elämäntilanne tulee olla tasapainossa. Mikäli Arjen Ystäväksi hakeutuu syövän 
sairastanut henkilö, tulee oman kriisin olla läpikäyty.  
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5 .  I L O A  V A P A A E H T O I S U U D E S T A



alkuavustukset lapsen sairastuessa tai sairauden uusiessa  
syöpäsairauden hoidosta aiheutuneisiin muihin kuluihin  
sairaalahoito- ja poliklinikkamaksut  
matka-avustukset 
pysäköinti   
hautausavustukset  
muut avustukset   

60 -vuotta täyttänyt 

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

6.1. 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 avustetaan seuraavasti: 

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.  

6.2. 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 

6.3. 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. Perusavustus on 300 € ja lapsikorotus 200 €/lapsi, kuitenkin 
lapsikorotus voi enimmillään olla 600 € eli yhteensä maksimimäärä on 900 €. 
 
6.4. Syöpää sairastaville vähävaraisille aikuisille, jotka eivät ole ikääntyneitä 

Sosiaalitoimikunta myönsi hakemuksesta avustuksia henkilöille, jotka eivät täytä Erkki ja Maija 
Rytkösen rahaston kriteereitä ikänsä puolesta. Sosiaalitoimikunnalla on kuitenkin harkinnan 
mahdollisuus myöntää avustus henkilölle, jolla on siihen hälyttävä tarve.  
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6. TALOUDELLISTA TUKEA 
SYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE



7.1. Savon Syöpärahasto 

Savon Syöpärahasto on Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen yhteydessä toimiva apurahoja jakava 
rahasto, joka tukee syöpätutkimuksen tekemistä Pohjois-Savon alueella ja Itä-Suomen yliopistossa. 
Apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti väitöskirjatutkimusta tekeville tai väitelleille nuorille 
syöpätutkijoille. Apurahajärjestelmän kautta tulleet hakemukset otetaan käsittelyyn apurahoista 
päätettäessä. Apurahat ovat jaossa syksyisin.
 
7.2. Sirkku Heikkisen rahasto 

Opiskelijat voivat hakea apurahaa Sirkku Heikkisen rahastosta ammattikorkeakoulututkintoon ja 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyviin opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. 
Apurahat myönnetään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon opinnäytetöihin. 
Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä syöpäsairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon, kuntoutukseen tai 
hoitotyön kehittämiseen laajasti ajateltuna. Apurahoja jaetaan kaksi kertaa vuodessa. 
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7. APURAHOJA TUTKIMUKSEEN 
JA OPINNÄYTETÖIHIN



Sairastuneet ja läheiset
Yhdistys on helposti lähestyttävä, myötäelävä ja luotettava alueellinen palveluntarjoaja. 
Sairastuneille ja heidän läheisilleen kohdistetut sisällöt auttavat elämään sairauden kanssa ja 
ohjaavat tukipalvelujen pariin matalalla kynnyksellä.

Suuri yleisö
Yhdistys houkuttelee sisältöjen pariin kaikenlaisia ihmisiä, joille syöpä ei ole läheinen asia. 
Tavoitteena on syövän ehkäisy sekä tietoisuuden levittäminen yhdistyksen olemassaolosta, 
syövästä ylipäänsä sairautena ja syövän hoidosta erityisesti Pohjois-Savon alueella sekä 
syöpätutkimuksen merkityksestä ja lahjoitus- sekä vapaaehtoismahdollisuuksista.

Terveydenhuollon ammattilaiset 
Terveydenhuollon kumppanina yhdistys pystyy osaltaan varmistamaan, että syöpään 
sairastuneet ja läheiset saavat tarvitsemaansa tukea sairauden kanssa elämiseen. Kun 
terveydenhuollon ammattilaiset tuntevat yhdistyksen ja sen tarjoamat palvelut, he ohjaavat 
potilaita niiden pariin. 

8.1. Sisältöstrategia

Yhdistyksen viestinnän tukena käytetään sisältöstrategiaa. Sisältöstrategia ohjaa viestinnän päivittäistä 
tekemistä auttamalla tekemään sisältöihin liittyviä valintoja. Sen avulla tehdään kohderyhmille 
kiinnostavaa sisältöä, joka tähtää mahdollisimman suureen vaikuttavuuteen.

Yhdistyksen sisältöstrategia on myös linjassa Syöpäjärjestöjen strategian, viestintäohjelman ja 
sisältöstrategian kanssa ja siten mahdollistaa yhtenäisen viestinnän tekemisen ja suuremman 
vaikuttavuuden. Tavoitteena on luoda sisältöä, joka on yhteisten linjaustemme mukaista, mutta myös 
merkityksellistä niin sisältöjen tekijöille kuin eri kuluttajaryhmille.

Yhdistyksen keskeisimmät kohderyhmät sisällöntuotannon kannalta ovat:

Yhdistyksen viestinnän sisältöjen suunnitteluun vaikuttaa osaltaan Syöpäjärjestöjen valtakunnallisen 
viestinnän suunnitelmallisuus ja aikatauluttaminen. Syöpäjärjestöjen yhteinen suunnittelu, vuosikello ja 
materiaalipohjat tukevat viestintää käytännössä.

8.2. Viestintäkanavat

Tärkein viestintäkanavamme on yhdistyksen kotisivut, josta löytyy ajankohtaisin tieto toiminnastamme.

Yhdistys viestii aktiivisesti sosiaalisen median alustoilla Facebookissa ja Instagramissa. 
Myös Aarre kirpparilla on omat Facebook-sivut.

Julistemainokset löytyvät toimistomme infoseinältä ja asiakkaille on tarjolla esitteitä. Mainoksia ja 
esitteitä toimitetaan myös terveydenhuollon yksiköihin. 

Ryhmistä ja muista tapahtumista voidaan ilmoittaa myös paikallisessa lehdessä.

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa sähköisen uutiskirjeen. Uutiskirjeen voi kuka tahansa tilata 
yhdistyksen kotisivuilta: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/tilaan-uutiskirjeen/.
Kirje lähetetään sähköpostinsa ilmoittaneille jäsenille, vapaaehtoisille ja sidosryhmille.
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8. VIESTINTÄ

https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/tilaan-uutiskirjeen/
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LIITTEET

Liite 1. Talousarvio 1/2
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LIITTEET

Liite 1. Talousarvio 2/2



Toimisto
 

 Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio
 ma-to klo 9 – 15

 
puh. 017 580 1801

toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
 

Aarre Kirppari
 

Kuninkaankatu 23, 70100 Kuopio
ma-to klo 10-15

 
Verkkosivuiltamme:

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

 
Tapahtumia voi seurata Facebookissa:

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

tai Instagramissa @pohjois_savon_syopayhdistys

YHTEYSTIEDOT

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

