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Syöpäjärjestöissä on runsaasti toimintaa, 
joka perustuu ihmisten kohtaamiseen ja 
kasvokkaistapaamisiin: kursseja, luentoti-
laisuuksia, kerhojen ja osastojen toimintaa 
sekä muita tapaamisia. Tässä pandemian 
vaiheessa Syöpäjärjestöt linjaa, että nämä 
tapahtumat ja tapaamiset perutaan toistai-
seksi.  

Kasvokkain tapahtuvaa kurssi-, vapaaeh-
tois- ja tukihenkilötoimintaa ei toistai-
seksi järjestetä lainkaan. Syöpäjärjestöjen 
vapaaehtoisia kehotetaan noudattamaan 
ohjeistusta. Lisätietoa ohjeistuksesta tarjo-
avat kaikki Syöpäjärjestöihin kuuluvat alu-
eelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalli-
set potilasjärjestöt. 

Syöpäjärjestöt haluaa omalta osaltaan eh-
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Koronavirus vaikuttaa
Syöpäjärjestöjen toimintaan
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Ajankohtaista

käistä koronaviruksen leviämistä. Kasvok-
kaistapaamisia ja kokoontumisia rajoit-
tamalla voidaan todennäköisesti jonkin 
verran vähentää riskiryhmään kuuluvien 
virustartuntoja.

SUOMEN KURKKU- JA SUUSYÖPÄYH-
DISTYKSEN SOPEUTUMISVALMEN-
NUSKURSSIT ja MUUT TAPAHTUMAT

Tämänhetkisten ohjeiden mukaan kaikki 
huhti- ja toukokuulle sovitut tapahtumat 
on peruttu.

Noudatamme viranomaisten ohjeistus sekä 
syöpäjärjestöjen yhteisesti sovittuja rajoi-
tuksia. Tilannetta voi seurata verkkosivuil-
ta https://www.syopajarjestot.fi/ajankoh-
taista/  

Toukokuun loma- ja virkistysviikko Kyy-
rönkaidassa joudutaan peruuttamaan, vii-
kolle tulleet hakemukset siirretään loppu-
kesän viikolle.

Sopeutumisvalmennuskurssien ajankoh-
dat sijoittuvat Juhannuksen jälkeiseen 
aikaan, mikäli koronavirustilanne on rau-
hoittunut ja viranomaismääräykset on 
purettu ilmoitettuihin kurssiviikkoihin 
mennessä eikä muita rajoittavia esteitä il-
maannu niin kurssit tullaan toteuttamaan 
suunnitellusti. 

Hakemuksia loppukesän lomaviikolle ja so-
peutumisvalmennuskursseille otetaan vas-
taan normaalisti.

26.4.2020 KOKOONKUTSUTTU SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS ON PERUTTU 
KORONAVIRUSEPIDEMIAN VUOKSI. 

UUDESTA KOKOUSAJANKOHDASTA ILMOITETAAN TILANTEEN NORMALISOIDUTTUA 
YHDISTYKSEN VERKKOSIVUILLA .

JÄSENISTÖÄ PYYDETÄÄN SEURAAMAAN KORONATILANNETTA JA NOUDATTAMAAN
 VALTIO- JA VIRKAVALLAN ANTAMIA OHJEITA TIEDOTUSVÄLINEIDEN KAUTTA 



osiaankin täällä meillä Lah-
dessa oli perinteiset Sal-
pausselän kisat, vaikka sää-
olosuhteet eivät paljoa sitä 
puollakaan. Lunta oli ajettu 
jostain viime vuoden varas-
toista kisa-alueelle ja tykki-

lunta suihkutettu yötä päivää ja saatu ai-
kaiseksi tosi hupaisan näköinen maisema. 
Valkoisia latu-uria ympäröi täysin lumeton 
ja osittain vihertävä maasto, jollaista har-
voin on nähty kisahistoriassa. Mielestäni 
olisi ollut aiheellista tällaisten olosuhtei-
den vallitessa peruuttaa koko tapahtu-
ma, jota puoltaa toinenkin painava syy, 
nimittäin Koronaviruksen uhka. Kisat on 
peruttu aiemminkin, tosin syytä en tiedä, 
vuosina 1930, 1940 ja 1942. Lahteen saapui 
urheilijoita sekä matkailijoita sellaisistakin 
maista, joissa virustartuntoja on jo todettu. 
Miten pystytään varmistamaan, etteivät 
vierailijat tuo tautitartuntaa tullessaan?  
Toinen hiihtoväen suurtapahtuma Fin-
landia hiihto peruttiin lumipulan vuoksi 
viikkoa aiemmin. Olipahan meillä muuten 
pari päivää sitten talven pakkasennätys-
kin, mittari näytti aamulla peräti -9,2 astet-
ta. Lenkeillä käydessäni olen huomioinut 
luonnon valmistautuvan jo todelliseen ke-
vään tuloon, sireeneissä on pikkusormen-
pään kokoiset vihertävät silmut sekä pihan 
kukkapenkissä noin 5 cm korkuiset kroo-
kuksen taimet. Lahden Mukkulassa oli reilu 
viikko sitten bongattu kukkiva sinivuokko, 
Vesijärvi on rannasta 100 – 150 metriä ohu-
en jään peitossa, sen jälkeen ulappa laineh-
tii täysin sulana.

Yhdistyksen tiimoilta on seuraavanlaista 
kerrottavaa. Helsingin toimiston kiinteis-
tön linjasaneeraus valmistui joulun alla. 

T

Terveisiä 
kisakaupungista

Puheenjohtajalta

Remontti tosin jatkui viikon jälkeen, re-
monttimiehet saivat aikaan vesivahingon 
koepunnistaessaan putkistoa, ties kuinka 
mones vesivahinko tämä olikaan, aivan 
kuin toimistomme olisi vesivahinkojen lu-
vattu kohde. Kiinteistösaneeraus aiheuttaa 
ikävän ilmiön, toimistomme vastikevuok-
ra tuplaantuu sen johdosta. Toinen ikävä 
uutinen tälle vuodelle oli se, että STEA ei 
myöntänyt lainkaan yhdistyksellemme 
yleisavustusta menneiden vuosien tapaan, 
tämä ilmeisesti tarkoittanee säästökuurin 
aloittamista. Onneksi sopeutumisvalmen-
nus toimintaan haettu avustus myönnet-
tiin täysimääräisenä, joten kesän kurssien 
pito on turvattu. 

Yhdistyksen verkkosivuista sen verran, 
että tilaston mukaan vuoden 2019 aikana 
tapahtui sivustollamme 19 637 käyntiä, 
joista syntyi 27 235 sivukatselua, joka osoit-
taa mielestäni selvää kiinnostusta yhdis-
tystämme kohtaan.

Paikallisosastojen vuosikokoukset on tä-
män lehden ilmestymiseen mennessä pi-
detty.  Oma osastoni, eli Päijät-Häme, piti 
vuosikokouksensa helmikuun viimeisen 
viikon torstaina, totesimme alkaneen toi-
mikauden olevan osastollamme 50., pää-
timme jollain tavoin juhlistaa sitä kevään 
tai kesän aikana.

Kyyrönkaidan talvi on kulunut entisten 
vuosien tapaan, venäläisiä matkailijoita 
kävi jonkun verran, mutta ei läheskään sii-
nä määrin kuin vuosia sitten, toivottavasti 
he löytävät Kyyrönkaidan uudelleen.

Yhteistyö Atos Medical AB:n kanssa on jat-
kunut kiitettävällä tavalla, Erkka Tapio on 

pitänyt meidät tyytyväisinä ja toivottavasti 
me hänet. Luvassa on syksyllä uusia tuot-
teita, joita Erkka on lupautunut esittele-
mään, kun tuotteet virallisesti julkistetaan. 
Muistutan vielä kaikkia lukijoita yhdistyk-
sen sääntömääräisestä vuosikokouksesta, 
joka on yhdistyksemme tärkein päättävä 
elin. Kokous pidetään Kyyrönkaidassa 26. 
päivänä huhtikuuta alkaen klo 10:00, toi-
vottavasti kaikki neuvotteluhuoneen tuolit 
täyttyvät silloin ja tuoleissa istujat ottavat 
aktiivisesti osaa kokouksen kulkuun, jo-
kainen läsnäolija voi tuoda mielipiteensä 
asioihin siellä julki. Järjestöpäivä pidetään 
edellisenä, eli 25. päivänä huhtikuuta ja 
sinne ovat osastot ilmoittaneet osallistu-
jista.

NÄKEMISIIN HUHTIKUUSSA 
KYYRÖNKAIDASSA.
Lahdessa 28. päivänä helmikuuta 2020
Tuomo Mikkonen              
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> Kirjoittaja Tuomo 
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yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja.
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Kokouskutsut ja tiedotteet

Vuoden 2020 aikana ilmestyy kolme lehteä, maalis-, kesä-  ja joulukuussa.
Kesäkuussa ilmestyvään lehteen aineisto tulee toimittaa toimistolle sähköpostilla  toimisto@le-invalidit.fi tai tiedos-
tona 15.5.2019 mennessä. Joulukuussa ilmestyvään lehteen aineisto tulee toimittaa 15.11.2019 
Aineistojen saapuminen ajoissa on tärkeää jotta lehti saadaan painoon suunnitellussa aikataulussa!

YSTÄVÄN TUKI- LEHTI ILMESTYMINEN 2020

JÄSENTIEDOTE 1/2020

Elämme poikkeuksellista ajanjaksoa, jollaista ei ole aikaisemmin koettu, valloillaan vellova koronaepidemia on maa-
ilmanlaajuinen. Koronan vaikutukset ulottuvat kaikkiin riippumatta siitä sairastuuko tautiin tai ei, myös taloudelliset 
vaikutukset ovat huomattavat kuten olemme tiedotusvälineitä seuraamalla havainneet.

Koronalla on ollut myös tämän lehden ilmestymisaikatauluun vaikutusta. Lehden aineiston piti olla taittajalla maa-
liskuun alussa kun Italiassa puhkesi tartunta-aalto ja myös Suomessa alkoi tapahtua. Syöpäjärjestöjen toiminnan-
johtajille oli koulutusta alkukuusta, saimme tilaisuuden siinä lomassa luoda  linjaa toimillemme. Jäimme odottamaan 
myös valtiovallan ohjeistusta jotta saamme tiedotettua viruksen vaikutuksista tuleviin tapahtumiimme. Vielä tätä 
uutta ohjeistusta saadaan päivittäin mutta suuntalinjat ovat selvillä ainakin kevään osalta. Tästä viivyttelystä aiheutui 
harmia ilmoitusmyyjällemme josta olen todella pahoillani.

Koronaepidemialla on vaikutuksia myös yhdistyksemme ja Kyyrönkaidan toimintaan. Lisäksi, että omat tapahtumam-
me on pitänyt peruuttaa myös  Kyyrönkaidan asiakkaiden maalis- toukokuun tilaukset on peruttu, mikä sulki tulovir-
ran jota kipeästi olisimme tarvinneet.

Oheistusta tapahtumista on toisaalla lehdessä ja ajankohtaista tietoa omilta verkkosivuiltamme ja syöpäyhdistyksen 
sivuilta. Lyhysti vielä.

KAIKKI KEVÄÄN TAPAHTUMAT ON PERUTTU koronavirusepidemian vuoksi omat tapahtumamme: vuosikokous, 
järjestöpäivä, loma- ja virkistysviikko.  Seuraa tilannetta verkkosivulta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS JA JÄRJESTÖPÄIVÄ
Koronavirusepidemian vuoksi vuosikokous ja järjestöpäivä on peruttu, uudesta ajankohdasta ilmoitetaan kun tilanne 
normalisoituu. 
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ASIOINTI TOIMISTOLLA JA KYYRÖNKAIDAN KURSSIKESKUKSESSA
Helsingin toimisto on toistaiseksi suljettu kiinteistön linjasaneeraus on valmistunut, vielä on muutamia asioita joista käy-
dään keskustelua saneerauksen tehneen yrityksen kanssa. Toiminnanjohtaja työskentelee Kyyrönkaidan kurssikeskuksella 
Mikkelissä ja kotonaan Naantalissa. Välimatka kurssikeskuksen ja Helsingin välillä on noin 240 km. Tapaamiset koronaepi-
demian vuoksi ei ole mahdollisia. Yhteyttä tulee pitää puhelimitse tai sähköpostilla. Tämä koskee myös osastojen toimijoita 
ja tukihenkilöitä. Toiminnanjohtajan yhteystiedot puh. 040 514 6045 tai sähköpostilla toimisto@le-invalidit.fi   Osastojen 
henkilöiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta tai lehden osastojen kalenteri osastolta.

Mikäli puheluihin ei pystytä vastaamaan niin vastaamattomiin puheluihin otetaan yhteyttä heti kun tilanne antaa mahdolli-
suuden, viimeistään seuraavan päivän aikana.

VARAUKSET KYYRÖNKAITAAN
Jäsenhintaiset majoitukset hoidetaan toiminnanjohtajan kautta puhelimitse tai sähköpostilla asiakaspalvelu@kyyronkaita.
fi muut voivat varata Kyyrönkaitaan majoituksen Booking.com kautta, jolloin majoittumiset hoitaa yhteistyökumppanimme.

JÄSENLEHTI
Jäsenlehden ilmoitusmyynnillä katamme lehden toimittamisesta aiheutuneet kulut, lisäksi se on yksi osa varainhankin-
taamme, jolla rahoitamme toimintaamme. Lehti ilmestyy vuoden aikana kolmasti. 
Lehden sisältöön toivotaan lukijoiden taholta potilastarinoita. Toimitus toivoo myös muita kirjoituksia, tarinoita, juttuja tai 
kevennyksiä. Tekstin sisältö on tärkein, ei kielioppi, tekstin muokkaus tehdään ja kielioppi tarkistetaan toimituksessa. Tari-
naan liittyvät kuvat lisukkeena ovat tervetulleita. Kuvissa esiintyviltä henkilöiltä tulee olla lupa julkaisemiseen.
Materiaalin voi toimittaa postissa kirjoitettuna käsin ruutupaperille tai sähköpostin liitetiedostona (wold tai pdf). 

TALKOOAPUA KAIVATAAN KYYRÖNKAITAAN
Kyyrönkaidan kurssikeskuksella löytyy monenlaista tehtävää, päivystystä kesäsesonkina kun matkailijoita on liikkeellä, eri-
laisia korjauskohteita rakentamisen osa-alueita hallitseville, siivous ja kiinteistön hoitoa ns. talonmiehentehtäviä, keittiölle 
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ETELÄ-POHJANMAA
 Kokoontumispaikka

Seinäjoen järjestötalo
Kauppakatu 1 (toinen kerros), Seinäjoki

  Kokoontumiset

Osaston kokoontumiset kuukauden viimeinen 
perjantai 28.3., 24.4., 29.5.

Muista mahdollisista kokoontumisista ja tapahtumista 
tiedotetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Tiedonkulun helpottamiseksi lähetä yhteystietosi 
Raunille niin saat tekstiviestillä tai sähköpostilla tietoja 
paikallisista tapahtumista. Raunin yhteystiedot löyty-
vät alta.

TERVETULOA kaikki osastonjäsenet sekä 
muut toiminnastamme kiinnostuneet
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KESKI-SUOMI
Osastolle kaivataan aktiivisia toimijoita.

Toiminnasta kiinnostuneita pyydetään 
ottamaan yhteyttä.

Yhteystiedot:
Sähköposti toimisto@le-invalidit.fi
Toiminnanjohtaja 040 514 6045

 Osaston yhteyshenkilöt

Rauni Käpynen
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Seinäjoki
0400 363 976
rauni.kapynen@netikka.fi

Olli Iso-Tuisku
varapuheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Ilmajoki
0500 268 105
olliisotuisku@gmail.com

Raili Iso-Tuisku
sihteeri, rahastonhoitaja
Ilmajoki
050 530 8547
rituisku@gmail.com

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoimin-
taan liittyvissä asioissa.

Osastojen kalenterit Osastojen kalenterit 
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KYMENLAAKSO
  Kokoontumiset

Kevätkauden tapahtumista tiedotetaan tarkemmin 
sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Yhteydenottojen helpottamiseksi toivomme, että 
mahdollisimman moni ilmoittaa sähköpostiosoitteen 
josta hänet tavoittaa.

Osaston yhteyshenkilönä toimii Raija Maja, yhteystie-
dot alla

  Osaston yhteyshenkilöt

Raija Maja
Kouvola
puh. 050 573 7513
maja.raija@gmail.com

Yhdistyksen toimisto
Merja Lindqvist
toiminnanjohtaja
puh. 040 514 6045 

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan 
ja tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

POHJOIS-KARJALA
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Osastolle kaivataan aktiivisia toimijoita.

Toiminnasta kiinnostuneita pyydetään 
ottamaan yhteyttä.

Yhteystiedot:
Sähköposti toimisto@le-invalidit.fi  
Toiminnanjohtaja 040 514 6045
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POHJOIS-SAVO
Kokoontumiset joka kuukauden ensimmäinen 
tiistai kello 16:30

 Kokoontumispaikka 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Kuninkaankatu 23b, Kuopio

  Kokoontumisia

2.4. ja 2.5.

Muista mahdollisista kokoontumisista ja tapahtumista 
tiedotetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Tiedonkulun helpottamiseksi lähetä yhteystietosi 
Lotalle niin saat tekstiviestillä tai sähköpostilla tietoja 
paikallisista tapahtumista. Lotan yhteystiedot löytyvät 
alta.

TERVETULOA! 

  Osaston yhteyshenkilöt

Antti Kantelinen
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Kuopio
040 716 5955

Juhani Antikainen
varapuheenjohtaja
Kuopio
050 364 9258 tai sampy.antikainen@gmail.com 

Lotta Saari
sihteeri
Kuopio
040 751 25345 tai pauliina.saari@outlook.com
 
Marlis Patja
taloudenhoitaja
Kuopio
050 545 3415 tai marlis.patja@gmail.com

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

POHJOIS-SUOMI
Kokoontumiset joka kuukauden toinen maanantai 
kello 13:00 HUOM! huhtikuun tapaaminen siirtyy 
pääsiäisen vuoksi seuraavalle viikolle

  Kokoontumispaikka

Aleksinkulma, Aino-tila 2. krs.
Aleksanterinkatu 9, Oulu

  Kokoontumisia

20.4. ja 11.5.

Muista mahdollisista kokoontumisista ja tapahtumista 
tiedotetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Tiedonkulun helpottamiseksi lähetä yhteystietosi 
Eijalle niin saat tekstiviestillä tai sähköpostilla tietoja 
paikallisista tapahtumista. Eijan yhteystiedot löytyvät 
alta.

Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoitathan tulostasi 
sihteerille.

TERVETULOA JOUKKOOMME! 

  Osaston yhteyshenkilöt

Sakari Pelkonen 
puheenjohtaja
Haapavesi
044 567 2452 tai sakari.pelkonen@gmail.com

Antti Lamminpää
varapuheenjohtaja
Oulu
040 574 0694 tai antti.lammipaa@dnainternet.net 

Eija Matero 
sihteeri, rahastonhoitaja
syöpätautien sairaanhoitaja OYS, KNKT PLK
050 524 0893 tai eija.matero@gmail.com 

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
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Osastojen kalenterit Osastojen kalenterit 
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PÄIJÄT-HÄME
Kokoontumiset alla mainittuina torstaipäivinä 
kello 17:30

  Kokoontumispaikka

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry
Hämeenkatu 7, Lahti

  Kokoontumisia

26.3., ja 30.4.

Kevätkauden päätös kokoontuminen toukokuussa, 
aika ja paikka avoin

Mahdollinen kesäretki kesäkuussa, 
aika ja kohde päätetään kevään palavereissa

Tiedon saamiseksi ja tiedonkulun helpottamiseksi 
lähetä yhteystietosi Tuomolle niin saat tekstiviestillä 
tai sähköpostilla tietoja paikallisista tapahtumista. 
Tuomon yhteystiedot löytyvät alta.
Jokaisessa palaverissa käsitellään ja vahvistetaan seu-
raava tapahtuma, joten läsnäolosi on tärkeä.

  Osaston yhteyshenkilöt

Leo Koivisto
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Lahti
050 911 7742

Jukka Purho
varapuheenjohtaja
Kärkölä
040 514 2635 tai jukka.purho@suomi24.fi

Tuomo Mikkonen
sihteeri, rahastonhoitaja, tukihenkilö kurkunalue
Lahti 040 5188 960 tai tuomo.mikkonen@nic.fi

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoimin-
taan liittyvissä asioissa.

SAIMAA
Osasto järjestää tukihenkilötoimintaa ja virkistystä 
kurkku- ja suusyöpäpotilaille. Virkistystoimintaan 
kuuluvat mm. kesäretket, teatterimatkat ja perinteinen 
pikkujoulu Kyyrönkaidassa ensimmäisen adventtisun-
nuntain aattona.

Kuulut Saimaan osastoon kun asut Mikkelin, Savonlin-
nan tai Etelä-Karjalan keskussairaaloiden vaikutusalu-
eella.
Muista mahdollisista kokoontumisista ja tapahtumista 
tiedotetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Tiedon saamiseksi ja tiedon kulun helpottamiseksi 
lähetä yhteystietosi Vesalle, Jaanalle tai Merjalle niin 
saat tekstiviestillä tai sähköpostilla tietoja paikallisista 
tapahtumista. Yhteystiedot löytyvät alta.

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAMME!

Osaston kokoontumisia ja tapahtumia voit tiedustella 
osaston yhteyshenkilöiltä.

  Osaston yhteyshenkilöt

Vesa Hujala
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Savitaipale
040 510 1326 tai vesa.hujala@suomi24.fi

Jaana Wilska
varapuheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Simpele
050 573 2591 tai jaanawilska@hotmail.com 

Merja Lindqvist
sihteeri, rahastonhoitaja 
yhdistyksen toimisto
040 514 6045 tai merja.lindqvist@le-invalidit.fi

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
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Osastojen kalenterit Osastojen kalenterit 

TAMPERE
Tampereen kokoontumiset alla mainittuina lauantai-
päivinä kello 12:00

  Kokoontumispaikka

Voimisteluopiston kerhohuone. Väinölänkatu 2, TRE 
(käynti pihalta, oven vieressä teksti Säätiö sali)

   Kokoontumisia

18.4. ja 9.5. (päivä muuttunut)

15. – 17.6. retki Kyyrönkaitaan,
katso tiedot toisaalta tässä lehdessä

Puheterapiaryhmät kokoontuvat TAYS:n 
silmäkeskuksessa krs. 3 
seuraavina keskiviikkopäivinä 
kello 10:15 – 11:15
8.4. ja 6.5.
Silmäkeskus sijaitsee samassa rakennuksessa kuin po-
tilashotelli Norlandia Care. Silmäkeskukseen kuljetaan 
Teiskontieltä Kuntokadun ja Biokadun kautta, seuraa 
hotelliopasteita. Maksullisia pysäköintipaikkoja on sil-
mäkeskuksen edessä sekä rakennuksen sivulla olevalla 
pysäköintialueella.

Paikalla puheterapeutti ja/tai syöpäsairaanhoitaja, 
mahdollisuus kysymyksille ja kokemusten jakamiselle. 
Kokoontumisissa on mukana myös vierailevia asian-
tuntijoita. Läheiset ovat myös tervetulleita!
Ryhmään voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista.

Tiedustelut syöpähoitaja Anne Ollgren puh. 03 3116 
5395 (8:00 - 15:00) tai anne.ollgren@pshp.fi
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  Osaston yhteyshenkilöt

Unto Sirkka
puheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Hämeenkyrö
0400 646 354 tai unto.sirkka@elisanet.fi 

Saima Sampakoski
varapuheenjohtaja
Tampere
0400 831 236 tai saima.sampakoski@gmail.com 

Irmeli Tervas
sihteeri
Kangasala
0400 699 795 tai irmeli.tervas@gmail.com 

Marja-Liisa Pekkanen
rahastonhoitaja
Orivesi
050 351 2983 tai mliisapekkanen@gmail.com

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.

  Hämeenlinnan kokoontumisia

Hämeenlinnan ryhmällä ei säännöllisiä 
kokoontumisia.

Heikki Roiha
yhteyshenkilö, tukihenkilö kurkunalue
Hämeenlinna
044 510 2912 tai roihaheikki@gmail.com 

Tarja Suominen
yhteyshenkilö, tukihenkilö suunalue
Hämeenlinna
040 584 4232 tai tarja_suominen@netti.fi  

Yhteyshenkilöt auttavat osaston toimintaan ja tuki-
henkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
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TURKU
Kokoontumiset mainittuina maanantaipäivinä 
kello 12:00

  Kokoontumispaikka

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Toiminta- ja palvelukeskus MERI-KARINA 
Seiskarinkatu 35, Turku, Hirvensalo
Bussit 50, 51, 53 ja 54 Moikoisiin keskustasta pysäkki 
T41 Eerikinkatu Hansakorttelin edestä, Meri-Karinan 
pysäkki parkkialueella

  Kokoontumisia

20.4., 18.5 

10.6. grillataan Rymättylässä kello 13 alkaen, ilmoit-
taudu Merjalle 31.5. mennessä, samalla saat tulo-oh-
jeet

Tiedon saamiseksi ja tiedon kulun helpottamiseksi 
lähetä yhteystietosi Keijolle tai Merjalle niin saat teks-
tiviestillä tai sähköpostilla tietoja paikallisista tapahtu-
mista. Yhteystiedot löytyvät alta.

   Osaston yhteyshenkilöt

Keijo Kulmala
puheenjohtaja
Turku
050 524 9592 tai keijo.kulmala@hotmail.com 

Jouko Kaatrakoski
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Turku
040 482 3290

Merja Lindqvist
sihteeri, taloudenhoitaja
Naantali
040 514 6045 tai merjakr.lindqvist@gmail.com 

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja tukihenkilötoimin-
taan liittyvissä asioissa.
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UUSIMAA
Kokoontumiset mainittuina päivinä kello 13:00

  Kokoontumispaikka

Paavalin kirkon seurakuntasali (yläsali) Sammatintie 5 
(käynti sisäpihalta, 2 krs), Helsinki, Vallila

  Kokoontumisia

19.3., 16.4.ja 7.5. 

Tiedon saamiseksi ja tiedonkulun helpottamiseksi 
lähetä yhteystietosi Tarulle tai Merjalle niin saat teksti-
viestillä tai sähköpostilla tietoja paikallisista tapahtu-
mista. Yhteystiedot löytyvät alta.

Tervetuloa kaikki jäsenet sekä muut toiminnastamme 
kiinnostuneet!

  Osaston yhteyshenkilöt

Yrjö Särkinen
puheenjohtaja, tukihenkilö suunalue
Espoo
040 774 3732 tai yrjo.sarkinen@gmail.com
 
Ossi Haajanen
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkunalue
Sysmä
0400 258 757 tai ossi.haajanen@gmail.com

Taru Först
sihteeri, tukihenkilö omainen
Espoo
040 725 7076 tai taru.forst@saunalahti.fi 

Merja Lindqvist
taloudenhoitaja
yhdistyksen toimisto
040 514 6045 tai 
merja.lindqvist@le-invalidit.fi 

Yhteyshenkilöt auttavat osaston ja 
tukihenkilötoimintaan liittyvissä asioissa.
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Etelä-Pohjanmaan
osaston vuosikokous
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iertäessäni alkuvuodesta 
osastojen vuosikokouksia 
useammassa tuli puheek-
si yhdistyksen ja osastojen 
syntyhistoria, joka kiinnosti 
erityisesti uudempia jäseniä. 
Lupasin, että kaivan arkisto-

ja ja teen yhteenvedon jonka lähetän osas-
toille. Lehteä kootessa tulin ajatelleeksi, 
että asia saataisi kiinnostaa myös niintä jä-
seniä jotka eivät aktiivisesti osallistu osas-
totapaamisiin. Tässä arkistojen uumenista 
kaivettua historiaa.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys 
ry:llä on lähes kuudenkymmenen vuoden 
mittainen vaiheikas historia. SKSSY ry on 
valtakunnallinen potilasyhdistys, joka pe-
rustettiin LE –kerhona  15.12.1962 Helsin-
gissä Korvaklinikalla. Synnytyksessä avus-
tajina toimivat mm. professori Urpo Siirala 
ja Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri, 
filosofian maisteri Niilo Voipio. Kokouk-
sessa oli läsnä 60 henkilöä. Jäsenmaksuksi 
määrättiin 2 markkaa, vuoden loppuun 
mennessä jäseniä oli kertynyt 73. 

LE –kerho, jonka nimi tulee Kreikankielen 
sanasta laryngektomia, totaalilaryngekto-
mia tarkoittaa kirurgista toimenpidettä, 
jossa koko kurkunpää poistetaan. Yhdistys 
perustettiin kuten nimestä saattaa pää-
tellä kurkkusyöpään sairastuneiden etu-
järjestöksi. Kurkkusyöpään sairastuneel-
le tehtiin 60-luvulla lähes poikkeuksetta 
totaalilaryngektomia jolloin menetettiin 
myös äänijänteet ja potilaalle tehdään kau-
laan hengitysaukko. Leikatun tuli opetella 
puhe uudelleen. Nykyisin käytössä olevia 
puhesyntetisaattoreja ja ääniproteeseja ei 
ollut saatavilla. Kurkunpään puuttuessa 
puheen tuottaminen tuli opetella ruoka-
torvella. LE -kerhon perustajäsenet koos-
tuivat pääosin henkilöistä jotka taisivat 
ruokatorvipuheen niksit ja jakoivat oppe-
jaan muille. Voidaan todeta että tämä yh-
distys on vertaistukitoiminnan pioneeri ja 
alkuunpanija. 

LE –kerho  rekisteröitiin yhdistykseksi 
1965, jolloin siitä tuli LE –kerho ry. Tällä 

K
Katsaus alkulähteille

nimellä toimittiin vuoteen 1982 jolloin ni-
meksi tuli LE–invalidit – LE–invaliderna ry, 
joka oli käytössä vuoteen 2005 josta läh-
tien yhdistys on ollut Suomen Kurkku- ja 
Suusyöpäyhdistys ry. LE –invalidit  on edel-
leen käytössä verkkosivujen www – osoit-
teessa sekä sähköposteissa. 

Kurkkusyöpään riskiryhmä oli sodan käy-
neet miehet, jotka rintamalla polttivat itse 
käärimiään paperosseja sekä 1900 – luvun 
taitteessa tapahtunut tupakoinnin yleis-
tyminen. Uusien kurkkusyöpään sairastu-
neiden määrän laskun ja luonnollisen pois-
tuman seurauksena jäsenten määrä alkoi 
hiipua, tultiin tilanteeseen jossa jotain tuli 
tehdä toiminnan jatkumisen turvaamisek-
si. Vuonna 1995 tehtiin sääntömuutos ja 
suunalueen syöpään sairastaneet tulivat 
täysivaltaisiksi jäseniksi. Kurkku- ja suuna-
lueen syöpään sairastuneiden varsinaisten 
jäsenten lisäksi yhdistyksellä on kannatus-
jäseniä jotka ovat sairastuneiden läheisiä ja 
sidosryhmiin kuuluvia henkilöitä tai yhtei-
söjä. 

Ensimmäinen kerhon sihteeriksi tuli vuon-
na 1963 herra Aarne Hirvonen. Hänelle 
päätettiin hankkia matkakirjoituskone 
vuonna 1964. Johtokunnan kokouspöytä-
kirjassa 8/1964 todetaan seuraavaa: ”Pää-
tettiin ruveta kiireellisesti toimimaan LE 
–kerhon laajentamiseksi perustamalla ker-
holle alaosastoja…” 

 Ensimmäinen paikallisosasto aloitti toi-
mintansa Helsingissä 15.12.1962 eli samalla 
kun perustamiskokous pidettiin eli Uuden-
maan osaston alkuhistoria liittyy LE –ker-
hon syntyyn. Helsinkiin perustettiin nais-
toimikunta vuonna 1970.

Seuraavana olivat vuorossa vuonna 1964 
Kuopio 18.5. ja Jyväskylä 11.11., Tampere 
29.1.1965 ja Joensuu 4.8.1965, näistä Jyväs-
kylän alkujaan vireänä toimivaan osastoon 
ei löydy aktiivisia toimijoita.  Joensuun 
osasto, joka aikoinaan oli paikallisosas-
toista suurin hiipui ja toiminta loppui.  Jo-

ensuussa toiminta saatiin käyntiin 2000 
– luvun loppupuolella mutta osasto hiipui 
uudelleen muutaman vuoden toimittuaan.
Ouluun perustettiin osasto 1967, pohjoi-
sessa toimi seuraavan vuosikymmenen 
vaihteessa osastot myös Kemissä ja Rova-
niemellä. Pohjois-Suomen osaston koti-
paikka on Oulu, osallistuminen pitkien vä-
limatkojen vuoksi on haasteellista.

Vuonna 1968 vuorossa olivat Turku 26.4. ja 
Lappeenranta 19.7. sekä Kemi.  

Vuosikymmenen vaihteessa paikallisosas-
toja oli seuraavilla paikkakunnilla: Helsin-
ki, Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Tampere, 
Oulu, Turku, Kemi ja Lappeenranta merkit-
ty perustamisjärjestyksessä. Toimikuntia 
oli perustettu Poriin, Seinäjoelle ja Mikke-
liin.

Vuonna 1970 vuoroon tulivat Kotka 14.5. 
ja Lahti 27.5. joihin perustettiin Helsingin 
paikallisosaston alaiset toimikunnat, jotka 
tunnetaan nyt Kymenlaakson ja Päijät-Hä-
meen osastoina. Vaasa aloitti toiminnan 
29.7.1973 ja Pori 15.12.1973, näistä Vaasan 
eli Botnian osasto lopetti vuosituhannen 
vaihteessa. Osastotoiminta aloitettiin uu-
delleen Etelä-Pohjanmaan osastona Seinä-
joella. Porin osasto on liitetty Turun osas-
toon. 

Lähteinä käytetty aineisto on koottu yh-
distyksen pöytäkirjoista ajalta 1962 – 1969, 
joita löytyy aineistoa toiminnan alkuajoille 
pidempäänkin tarinaan.

Merja Lindqvist
toiminnanjohtaja
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Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry
Hallituksen päätös 29.8.2012

PERIAATTEET HOITOPÄIVÄKORVAUKSEN SUORITTAMISESTA
1 Hoitopäiväkorvausta maksetaan Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n jäsenelle, joka on kurkku- tai suun 
alueen syövän hoidossa sairaalan- tai terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä em. sairauksista johtuvista varsinaisis-
ta poliklinikkakäynneistä, ei kuitenkaan sarjahoidoista. Korvausta maksetaan myös hammashoidosta yksityisellä tai 
kunnallisella hammaslääkärillä.
• hoitopäiväkorvausta voi saada jäseneksi liittymispäivästä alkaen
• takautuvasti maksetaan puolen vuoden ajalta, ei kuitenkaan jäsenyyttä edeltävältä ajalta
• kalenterivuoden aikana maksetaan enintään sadalta hoitopäivältä, tai hoitokerralta
• korvausta ei makseta jäsenen oikeudenomistajalle, ellei jäsenelle ole hänen eläessään maksettu korvausta

2 Hakemus tulee täyttää huolellisesti. Kohdat diagnoosi, hoitoaika tai hoidossa käyntikerrat, sekä korvauksen saa-
jan pankkitilin numero ovat edellytyksenä korvauksen saamiselle.
Hoitopäiväkorvausta on haettava Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistykseltä kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä 
päivästä alkaen, josta sitä halutaan saada. Muutoin hoitopäiväkorvaus on menetetty.
Korvausta haettaessa on esitettävä sairaalan tai sosiaalityöntekijän antama tai muu luotettava selvitys siitä, että 
jäsen on ollut hoidettavana kohdassa 1 mainittujen syöpäsairauksien vuoksi.

3 Korvaus hoitopäivältä, poliklinikka- ja hammaslääkärikäyntikerralta on kaksi euroa.
Korvauksen suuruus tarkistetaan vuosittain.

4 Hoitopäiväkorvausta ei makseta pysyvässä laitoshoidossa tai kotisairaalahoidossa olevalle jäsenelle.

5 Hoitopäiväkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että yhdistyksen jäsenmaksu on suoritettu.
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Kurssitoiminta vuonna 2020

SOPEUTUISVALMENNUSKURSSI KURKUN- ja NIELUNALUEENSYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE JA LÄHEISILLE
Kurssilla saat voimavaroja ja selviytymiskeinoja arkeen sekä tietoa sairaudesta ja hoidosta.
ajankohta 22.6. – 27.6.2020
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kurkun- ja nielunalueen syöpäpotilaille ja omaisille. Yhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssil-
le osallistuvalle potilaalle ja omaiselle kurssi on maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.  Hakuaika päättyy kun kurssi on 
täynnä.

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSI SUUNALUEENSYÖPÄÄN SAIRASTUNEILLE JA LÄHEISILLE
Kurssilla saat voimavaroja ja selviytymiskeinoja arkeen sekä tietoa sairaudesta ja hoidosta.
ajankohta 13.7. – 18.7.2020

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti suusyöpäpotilaille ja omaisille. Yhdistyksen sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvalle potilaal-
le ja omaiselle kurssi on maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Hakuaika päättyy kun kurssi on täynnä.

SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIN YHTEINEN SEURANTAJAKSO
ajankohta 5. – 8.10.2020
Seurantajakso on yhteinen kesän sopeutumisvalmennuskurssille osallistuneille.

TAVOITE
Sopeutumisvalmennuskursseilla tuetaan kuntoutujaa konkreettisten tavoitteiden saavuttamisessa kuntoutujan toimintakyvyn 
saavuttamiseksi. Tavoitteena on saada voimavaroja arkeen, lisätä tietoa syöpäsairaudesta, hoidoista ja itsehoidosta, löytää selviyty-
miskeinoja arkeen ja toimiva vertaistukiverkosto.

KURSSIEN RAHOITUS
Sopeutumisvalmennuskurssien rahoituksesta vastaa STEA sekä Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry. STEAn päätös avustuk-
sesta saadaan tammikuussa.

HAKUMENETTELY
Hakemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n toimistosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta www.
le-invalidit.fi tai Ystävän Tuki – lehdestä. Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteelli-
nen selvitys.

MATKAKORVAUKSET
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja.
Kela korvaa matkakustannuksia kun kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kuntoutuspäätös tulee 
hankkia ennen kurssille osallistumista tai kurssin hakuajan päättymistä.
Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi 
juna tai linja-auto. Jos käytät muuta kuin halvinta matkustustapaa, esimerkiksi taksia, sinulla tulee olla terveydenhuollon antamana 
todistus sen tarpeellisuudesta. Jos taksin käyttö johtuu liikenneolosuhteista, sinun tulee perustella taksin käyttö korvaushakemuk-
sessasi. Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva matka voidaan korvata omalla autolla tai taksilla tehtynä.
Pyydä Kelalta ennakkopäätös ennen kurssille osallistumista jos käytät muita kuin julkisia kulkuvälineitä.
Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta kela.fi/kuntoutus/matkat
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SUOMEN KURKKU-JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY

HAKUMENETTELY ERI KURSSI- JA KUNTOUTUSTAPAHTUMIIN JOISSA 

VASTAAVANA JÄRJESTAJANÄ TOIMII OMA YHDISTYS

1. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi kurkku- ja nielunalueen syöpää sairastaneille ja läheisille

• kurssi tarkoitettu kurkku- tai nielusyöpäpotilaille
• etusijalla ensikertalaiset läheisineen
• jos kurssilla on tilaa, täydennetään aiemmin osallistuneista sekä suusyöpäpotilaista

2. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssi suunalueen syöpää sairastaneille ja läheisille

• kurssi tarkoitettu suun- ja kaulanalueen syöpäpotilaille
• etusijalla ensikertalaiset läheisineen
• jos kurssilla on tilaa, täydennetään aiemmin osallistuneista sekä kurkun- ja nielunalueen syöpäpotilaista

3. Virkistys- ja ulkoiluviikko

• viikko tarkoitettu kaikille jäsenille sekä uusille, että aiemmin viikolla olleille.
• etusijalla potilasjäsenet

4. Lomaviikko

• lomaviikko tarkoitettu kaikille potilas- ja kannatusjäsenille sekä uusille, että aiemmin viikolla olleille. 

5. Järjestöpäivä vuosikokouksen yhteydessä

• yhdistys korvaa osastoa kohti 3 osallistujan matkat, majoituksen sekä ylläpidon neuvottelupäivälle sekä vuosikokoukseen
• muilta osallistujilta peritään pakettihinta, joka maksetaan itse tai osaston toimesta
• vuosikokous on kaikille vapaa ja yhdistys tarjoaa lounaan
• äänioikeus vuosikokouksessa on potilasjäsenillä, kannatusjäsenillä vain puheoikeus.

6. Tukihenkilö- ja soppakurssit

päätetään vuosittain erikseen ja niille hakemisesta ilmoitetaan osastojen kautta.

HAKUMENETTELY KURSSEILLE
Kursseille hakeminen tapahtuu täyttämällä hakemuslomake, joka toimitetaan yhdistykseen määräaikaan mennessä.
Osoite:
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry.
Järvenpäätie 129
52420 Ristiina

• Hakemukset käsitellään yhdistyksen toimistohenkilökunnan toimesta
• Hakuaika kursseille ja viikoille päättyy kun kurssi on täynnä tai kurssikeskuksen kapasiteetti täyttyy. 
• Kyyrönkaidan kurssikeskus ei ota kurssille ilmoituksia vastaan
• Kurssille tullaan vain silloin kun on saatu yhdistyksen toimistolta kutsukirje
• Osallistumismaksu (virkistysviikot) maksetaan ilmoitetulle tilille määräaikaan mennessä
• Osallistumista pyritään säätelemään niin, että kaikilla olisi mahdollisuus päästä ainakin kerran tai kaksi osallistumaan jollekin kurssille tai lomaviikolle

Kurssien kokoon ja sinne pääsyyn vaikuttavat tekijät:

• Kyyrönkaidan kapasiteetti
• kurssien rahoitustilanne
• jo käytyjen kurssien/lomaviikkojen määrä
• muut mahdollisesti esiin tulevat tai yllättävät asiat (pelivaraa toimistolle)

KURSSILAISEN MATKA-AVUSTUS

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ei korvaa matkakuluja
Kela korvaa matkakustannuksia kun kuntoutus perustuu julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kuntoutuspäätös tulee hankkia ennen 
sopeutumisvalmennuskurssille hakeutumista hoitavalta lääkäriltä (B-lausunto).
Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi juna tai linja-auto. Jos 
käytetään muuta kuin halvinta matkustustapaa, esimerkiksi taksia, tulee olla terveydenhuollon antamana todistus sen tarpeellisuudesta. 
Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva matka voidaan korvata omalla autolla tai taksilla tehtynä. Oman auton ja taksin käyttö tulee perustella 
korvaushakemuksessa. 
Pyydä Kelalta ennakkopäätös ennen kurssille osallistumista jos käytät muita kuin julkisia kulkuvälineitä.
Tarkempaa tietoa matkakorvauksista saa Kelan toimistosta tai Kelan verkkosivuilta kela.fi/kuntoutus/matkakorvaus
Lisätietoja tarvittaessa saa puh. 040 514 6045 Merja Lindqvist tai email. merja.lindqvist@le-invalidit.fi



Lomatoiminta vuonna 2020

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää Mikke-
lissä (Ristiinassa), Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa kaksi 
erillistä virkistyslomaviikkoa. Viikoilla kunnostetaan 
ulkoilualueita, pelataan pihapelejä ja vietetään virkistä-
vää lomaa. 

1. Talkoo-, virkistys- ja ulkoiluviikko 11.5. – 16.5.2020
Hakuaika päättyy 15.4.2020

2. Talkoo-, virkistys- ja ulkoiluviikko 31.7. - 5.9.2020
Hakuaika päättyy 1.8.2020

Lomaviikolla pelataan pihapelejä ja vietetään lomaa sekä tavataan 
vertaisia. Lomaviikolla kunnostetaan ulkoilualueita. Viikolle osallis-
tuminen ei velvoita osallistumista talkootyöhön.

  125 euroa / henkilö / 2 hh
  160  euroa / henkilö / 1 hh

Lomaviikon osallistumismaksu muilta kuin Suomen Kurkku- ja 
Suusyöpäyhdistys ry:n jäseniltä

  250 euroa / henkilö / 2 hh
  290 euroa / henkilö / 1 hh

Hintaan sisältyy mm. 
- täysihoito (aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi ja päivällinen)
- majoitus kahden hengen huoneissa
- uinti- ja saunomismahdollisuus

RAHOITUS

Lomaviikkojen rahoituksesta vastaa Suomen Kurkku- ja Suusyöpä-
yhdistys ry. Lomaviikkojen rahoitukseen ei saada ulkopuolista 
avustusta. Lomaviikkojen toteutuminen edellyttää riittävää 
osanottaja määrää. Molemmat viikot on voitu toteuttaa viimeisten 
viiden vuoden aikana.

HAKUMENETTELY

Hakemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja SuusyöpäyhHa-
kemuslomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys 
ry:n toimistosta puh. 040 514 6045, verkkosivuilta www.le-invalit.
fi tai Ystävän Tuki – lehdestä. 

Tervetuloa virkistäytymään ja nauttimaan 
Kyyrönkaidan rauhasta ja kauniista luonnosta.
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Hakemus syöpäpotilaiden virkistyslomaviikolle 

Kurssin tiedot 
Kurssin nimi 

Kurssin aika ja paikka 

Hakijan tiedot 
Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 

Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Lähiosoite 

Postinumero ja -toimipaikka 

Lähiomaisen tai avustajan tiedot 
Sukunimi ja etunimet 

Puhelinnumero 

Sairautta koskevat tiedot 
Mitä syöpää sairastatte ja milloin syöpäsairautenne on todettu? 

Onko teillä muita perussairauksia? 

Mitä lääkkeitä teillä on käytössä? 

Onko teillä apuvälineitä käytössänne? 

Ruokavaliossa huomioitavat asiat ja allergiat 

Kuvatkaa millaiseksi koette terveydentilanne nyt 

Toivomus majoituksesta 
Kahden hengen huone  

Mökkimajoitus Hotellihuone 

Yhden hengen huone  

Allekirjoituksella annan luvan tietojeni käsittelyyn lomaviikosta vastaavalle henkilölle sekä muille viikolla työskenteleville. 
Henkilökohtaisia tietojanne käsitellään luottamuksellisesti. 

____________________________________ ___________________________________ 
Päiväys Allekirjoitus



Leppoisaa lomailua Kyyrönkaidassa Ristiinassa.

HALUATKO VIETTÄÄ 
OMATOIMISEN LOMAN 

KYYRÖNKAIDASSA?
Kyyrönkaidan kurssikeskus sijaitsee kauniilla paikalla kirkasve-
tisen Kaitajärven rannalla Ristiinassa. Ympärillä on eteläsavo-

lainen, runsas luonto, kirkkaat vedet ja jylhät maisemat. Kohde 
sijaitsee aivan valtatie 13 varrella, Mikkelistä 35 km hyvien 

bussiyhteyksien varrella, pysäkiltä matkaa noin 200 m.

Vuokraamme mökkimajoitusta 5 hengen huoneistoissa
• myös lisävuodemahdollisuus

• huoneistoissa kaksi huonetta (3 + 2), joista 
pienemmässä on minikeittiö

•  arustus: liesi, jääkaappi, mikro, kahvin- ja vedenkeittimet sekä 
varustus ruoan valmistamiseen ja tarjoiluun

Vuorokausihinta jäsenille on 45 euroa, 
muille 70 euroa (omat lakanat ja pyyhkeet)

Viikko hinta jäsenille on 200 euroa 
ja muille 400 euroa (omat lakanat ja pyyhkeet)
Hintaan sisältyy mahdollisuus saunomiseen.

Lakanoista ja pyyhkeistä veloitamme 10 € / vuode / henkilö
Perhesaunavuoroja varattavissa tuntiveloituksella.

Info
Kyyrönkaidan kurssikeskus 

sijaitsee kauniilla paikalla kir-
kasvetisen Kaitajärven rannalla 

Ristiinassa. 

Ympärillä on eteläsavolainen, 
runsas luonto, kirkkaat vedet ja 

jylhät maisemat. 

Kohde sijaitsee aivan valtatie 
13 varrella, Mikkelistä 35 km 

hyvien bussiyhteyksien varrella, 
pysäkiltä matkaa noin 200 m.

Kyyrönkaidan loma- ja kurssikeskus
Postiosoite: Järvenpääntie 129, 52420 Pellosniemi (Mikkeli, Ristiina)
www.kyyronkaita.fi
Puh. (015) 667 145
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KUTSUMME
sinut, puolisosi, ystäväsi tai tuttavasi Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistykseen jäseneksi ja tukemaan 

työtämme kurkun- ja suunalueen syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä parissa.

JÄRJESTÄMME tukihenkilötoimintaa, sopeutumisvalmennusta, loma- ja virkistystoimintaa 
sekä paikallista toimintaa paikallisosastoissa

JULKAISUT Ystävän Tuki jäsenlehti, kolme numeroa vuodessa maksutta
valtakunnallinen Syöpä – lehti neljä numeroa vuodessa maksutta

ALENNUKSET Kyyrönkaidan kurssikeskuksen majoituspalveluista
Loma- ja virkistysviikot Kyyrönkaidassa, osallistumismaksuista

Korvataan kaksi euroa kurkun- ja suunalueen syöpäsairaudesta johtuvalta 
hoitopäivältä ja poliklinikkakäynniltä sekä hammashoidosta käyntikerralta.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN
• osoitteessa www.le-invalidit.fi > jäsenyys > liity jäseneksi (tutustu tietosuojaan)

• puhelimitse 040 514 6045
• paikallisosastojen yhteyshenkilölle

• postittamalla alla oleva liittymislomake

JÄSENMAKSU 25 € - Täytä lomake selkeällä käsialalla

Nimi    ____________________________________________________________ Päiväys_____________________

Lähiosoite  ___________________________________________________________________________________________

Postitoimipaikka ___________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero  ______________________________________Sähköpostiosoite_____________________________________

Jäsenyyttä ja sairautta koskevat tiedot:

Syntymäaika  ___________________________________________________________________________________________

 kurkunpäänsyöpä, sairastumisvuosi ___________________
 suunalueen syöpä, sairastumisvuosi ___________________
 nielunalueensyöpä, sairastumisvuosi ___________________
 kannatusjäsen
 En halua, että tietojani luovutetaan yhdistyksen osastojen käyttöön (osaston jäsenposti)
 En halua, että tietojani luovutetaan Syöpäjärjestöjen toimintaan tai palveluihin liittyviin kyselyihin.

Lähetä liittymislomake osoitteella: (vastaanottaja maksaa postimaksun)
SUOMEN KURKKU- JA SUUSYÖPÄYHDISTYS RY
Tunnus 5005140
00003 VASTAUSLÄHETYS

JÄSENREKISTERI
Jäsentiedot rekisteröidään jäsenrekisteriin, jossa käsitellään jäsenten henkilötietoja. Rekisteriä ylläpitää Suomen Kurkku- ja 
Suusyöpäyhdistys ry. Rekisteröidyllä (jäsenellä) on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot ja saada jäljennös 
häntä koskevista tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee esittää yhdistykselle kirjallisesti.
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SÄÄNNÖT
1. §
Yhdistyksen nimi on Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. 
Yhdistys on Suomen Syöpäyhdistyksen jäsen.
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

2. §
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kurkku- ja suusyöpään sairastuneiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä.
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja työskentelee puhe- ja muun kuntoutuksen antamiseksi jäsenilleen, pyrkii ylläpitämään maan 
kattavaa tukihenkilötoimintaa, sekä harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja valistustoimintaa.
Yhdistys voi ylläpitää voittoa tavoittelematonta kuntoloma- ja kurssikeskusta ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä tehdä erilaisia varainkeräyskampanjoita, saatuaan siihen 
asianomaisen luvan.

3. §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kurkku- tai suusyöpää sairastanut henkilö.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Saavutetut jäsenoikeudet 
säilyvät.

4. §
Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous varsinaisille ja kannatusjäsenille toimintavuodeksi kerrallaan.
Jos jäsen jättää jäsenmaksun suorittamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi hallitus erottaa hänet 
yhdistyksestä.
Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei oikeutta osallistua päätöksen-tekoon.
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää yhdistyksen ja sen jäsenten hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön kutsumisesta kun-
niajäseneksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

5. §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kuusi (6) kolmeksi (3) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajä-
sentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, ensin arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) jäsentä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on paikalla.
Äänestyksissä päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja henkilövaaleissa arpa.

6. §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7. §
Hallituksen tehtävänä on:
1. hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä,
2. kiinnittää huomiota kaikkeen, mikä koskee yhdistystä ja sen toimintaa ja toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
3. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,
4. laatia toiminta- ja taloussuunnitelma,
5. vuosittain ennen maaliskuun 15 pv. antaa tilintarkastajille tarvittavat tili- ja asiakirjat hdistyksen talouden- ja hallinnon tarkastamista varten,
6. antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna,
7. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
8. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja järjestää muut yhdistyksen tilaisuudet ja
9. hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.
 Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia huolehtimaan erikoistehtävistä.

8. §
Yhdistyksen kirjanpito laaditaan kalenterivuosittain ja tilintarkastajien tulee ennen maaliskuun 15. päivää tarkastaa edellisen vuoden tilit ja hallinto sekä 
antaa kirjallinen lausunto tilintarkastuksestaan.  

9. §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa hallituksen määräämässä paikassa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus,
2. tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen,
3. käsitellään hallituksen esitys vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi,
4. päätetään hallituksen ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
5. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi tilintarkastaja ja heille varamiehet. Toisen varsinaisen ja   
 varatilintarkastajan tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen,
6. määrätään jäsenmaksujen suuruus,
7. muut asiat, jotka yhdistyksen hallitus tai joku muu yhdistyksen jäsenistä haluaa käsiteltäväksi; jäsenen tekemä ehdotus esitettäköön   
 kuitenkin hallitukselle kirjallisesti 15 päivää ennen kokousta.
10. §
Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta. Kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous 
niin päättää, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityistä asiaa varten vaatii.

11. §
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille näiden ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaistaan vuosikokouksen päättämissä lehdissä viimeistään 
10 päivää ennen kokousta.

12. §
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan panna vireille joko yhdistyksen vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa ja ottaa ratkaistavaksi vähintään 
kaksi kuukautta myöhemmin tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Tätä koskeva päätös on pätevä, jos 
sitä kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan panna vireille ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja ottaa ratkaistavaksi vähintään kaksi kuukautta myö-
hemmin pidettävässä tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa ylimääräisessä kokouksessa tai seuraavassa vuosikokouksessa. Purkamista koskeva päätös 
on pätevä, jos sitä kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava purkamiskokouksen päätöksen mukaan 2. 
§:ssä mainittuihin tarkoituksiin, ottaen huomioon lahjoittajien mahdollisesti antamat erikoismääräykset.
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Tampereen osaston 
kesäretki kyyrönkaitaan
Retkikohde: Kyyrönkaidan kurssikeskus Ristiinassa 15.-
17.6.2020.
Hinta-arvio: 120 € /hlö majoitus 2hh, täysihoito
Lähtö:  15.6.2020 Tampereelta

Matka toteutuu, jos osallistujia tulee riittävästi. Matkan suunnittelu 
on vielä kesken. Kun matkasuunnitelma on valmis, siitä tiedotetaan 
sähköpostilla niille Tampereen osaston jäsenille, jotka ovat osoit-
teensa ilmoittaneet ja  yhdistyksen nettisivuilla le-invalidit.fi, josta 
löytyy paikallisosastot ja Tampere.  

Matkalle ilmoittaudutaan tuttuun tapaan irmeli.tervas@gmail.com tai 
tekstiviestillä 0400 699 795

Matkan hintaan sisältyy:

Matkat omalla bussilla.
Täysihoito Kyyrönkaidassa, aamupala, keittolounas, päiväkahvi, päi-
vällinen. Päivälliseltä voi ottaa iltapalan mukaan omaan jääkaappiin. 
Ruokailu tapahtuu noutopöydästä.

Majoitus joko hotellihuoneessa 2hh tai lisämaksusta 1hh, huoneissa 
jääkaappi.  Tai järvinäköaloin rivitalossa, jossa 5 hengen huoneistos-
sa 2 huonetta (3hh+2hh). Rivitalohuoneiston pienemmässä huonees-
sa minikeittiö.

Retki Mikkeliin 16.6.2020 omalla bussilla. Aikataulu ja ohjelma 
tarkentuu myöhemmin, ainakin opastettu kaupunkikierros, vierailu 
Kenkäveron pappilassa ja lounas Mikkelissä. 
Kesäretkellä kun ollaan, rantasaunat lämpiävät iltaisin ja iltaa voidaan 
jatkaa vaikkapa grillikatoksella kauniin Kaitaveden äärellä. 

 
Kesäkuussa 2019 matkustimme Tampereelta joukolla Tallinnaan ja 
hauskaa oli. Majoituimme keskustassa Nordic Forum hotellissa ja 
kävimme tutustumassa mm. Viron merimuseoon, Lentosatamaan.
Kesäkuussa 2018 tutustuimme Helsingissä Suomen eduskuntaan 
oppaan johdolla ja kiertokäynnin jälkeen kansanedustaja Pia Viita-
nen tarjosi meille pullakahvit, kertoili kokemuksiaan pitkältä kan-
sanedustajan taipaleeltaan ja vastaili kaikkiin esittämiimme visaisiin 
kysymyksiin. Lounaan söimme Musiikkitalon lämpiössä.

Kesäkuussa 2017 ajelimme Vesilahdelle Laukon kartanoon, jossa 
kartanon rouva Liisa Lagerstam esitteli kartanoa ja kertoi Laukon 
pitkästä ja vaiheikkaasta historiasta rautakaudesta laukonpeurojen 
kautta nykyaikaan. Lounas maistui tasokkaassa talliravintolassa.

Tänä kesänä matkaamme vehreän luonnon keskelle, kirkasvetisen 
Kaitaveden liplatusta kuuntelemaan monille, vaan ei kaikille, entuu-
destaan tuttuun ja rakkaaseen Kyyrönkaitaan.

TERVETULOA MATKALLE MUKAAN.
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Tervetuloa Ruissalon 
Kesäteatteriin 29.7.2020 kello 14:00
BADDING – MUSIKAALI PARATIISI

Ruissalon Kansanpuisto, Tanssipaviljonki, Turku
Teatterilipun hinta 25,00 € jäsenille, muille 32,00 €
Sitovat ilmoittautumiset 25.6.2020 mennessä Merjalle
merjakr.lindqvist@gmail.com tai tekstiviesti / puhelu 040 531 6424
Kokoonnumme ennen teatterille menoa Ruissalon Honkapirtille 
lounaalle kello 12:00

Lounasmenu: Hernekeitto ja pannari 10,50 €
  Lihapullat ja muusi 11,00 €, sisältää 
  kahvin tai mehun
  pannari jälkiruoaksi 1,50 €

Lue esityksestä lisää Suomen Musiikkiteatterin 
verkkosivuilta www.musiikkiteatteri.fi
kuvat kopioitu Suomen Musiikkiteatterin ohjelmistosivulta

Uudenmaan osaston
lounasristeily
Tervetuloa Uudenmaan osaston perinteiselle 
lounasristeilylle torstaina 4.6.2020

IHA- Lines Oy:n laivalle Helsingin saaristoon. 

Osaston jäsenelle risteilyn hinta on 15 euroa. 

Lähtö Helsingin kauppatorilta kello 14:00 (laivaan 13:30) 
ja paluu 15:30. 

Sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä Tarulle 
puh. 040 725 7076



Atos Medical haluaa antaa äänen stooman läpi hengittä-
ville ihmisille tarjoamalla ratkaisuja ja tekniikoita, jotka pe-
rustuvat vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja 
käyttäjien tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen. 

Haluatko tietää enemmän Provox FreeHands Flexivoice –tuotteesta,                     
ota yhteyttä tuotespesialistiimme puhelimitse:
Erkka Tapio puh.           +358-(0)45 104 2447
Soita asiakaspalveluun  +358-(0)30 622 7518  
Lähetä sähköpostia  asiakaspalvelu@atosmedical.com

Ole aktiivisempi
Ilmaise itseäsi
Nauti elämästä ja lähde liikkeelle

Puhuminen handsfreellä on se, mitä jokainen kurkunpään leikkauksen 
läpikäynyt toivoo. Se vapauttaa kädet elehtimään, mikä tuntuu 
luonnolliselta. Ja kun teet päivittäisiä askareita, tai olet seurassa, on 
mukava puhua kädet vapaana. Monen mielestä se on lähinnä sitä 
mitä puhuminen oli ennen leikkausta. 

Provox FreeHands FlexiVoice mahdollistaa puhumisen ilman käsien 
apua ja tarvittaessa sormella tukkien. Fyysiset aktiviteetit, kuten 
pyöräily tai kuntosalilla käyminen on vaivattomampaa. Vaihdat 
puhumistilasta hengitystilaan helposti.  

”Minulle vapautta
on se, että voin 
puhua vapaasti 
ja voida hyvin.”

Vapauta äänesi
Tunne vapaus puhua ilman käsiä

www.atosmedical .com 


