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untuu vaan, että vuosi vuo-
delta se saapuu entistä aiem-
min. Muistan kuin melkein 
eilisen päivän, kun viimeksi 
pähkäilin tämän samaisen 
vuoden viimeisen lehden kir-
joituksen kanssa. Marketeis-

sa näkyy jo selvästi joulun läheisyys, esillä 
ovat jo vahvasti joulusuklaat, kynttilät ja 
joulukukat, pakastealtaat näkyivät olevan 
kinkkuja pullollaan, ei puuttunut kuin jou-
lulaulujen raikuminen kaiuttimista, mutta 
eiköhän nekin ala pian siellä kaikua. 

Todennäköisesti tämä hirvittävä ajan kulu-
minen johtuu ikävuosien karttumisesta, ai-
kanaan nuorena ja etenkin lapsena ollessa, 
vuosi tuntui todella pitkältä ajalta. Muis-
tan, kun koulua olisi kestänyt puoli vuotta 
ja kesä oli sen toisen puoliskon mittainen, 
tosin lomat olivatkin silloin täysin erilaiset 
kuin nykyajan koululaisilla. Kesäloma al-
koi aina toukokuun viimeisenä päivänä ja 
koulu jatkui syyskuun alussa, joululomaa 
kesti muistaakseni noin kolme viikkoa. Oli 
se vaan lomien kannalta hienoa aikaa se. 
Nyt eläkeläisenä on mukava muistella niitä 
aikoja, mutta välillä käy mielessä, kun ver-
taan menneitä aikoja nykyhetkeen, niin to-
della kummastuttaa tämänhetkinen meno 
ja meininki. Taidan olla sellainen vanhan 
kansan jäärä.  

Yhdistyksen toiminnassa alamme lähestyä 
niitä hetkiä, jolloin selviää menneen vuo-
den aikaansaannokset sekä se, että saam-
meko kevään vuosikokouksessa risuja vai 
ruusuja. Muuten kulunut kausi on mennyt 
jo totuttuun tapaan virkistysviikkoineen 
keväällä sekä syksyllä, kesän sopeutumis-
valmennuskurssit kesä- ja elokuussa, kesän 
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”Ja niin joulu joutui 
jo taas Pohjolaan”
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Puheenjohtajalta

kurssien seurantajakso vielä marraskuun 
lopulla. 
Ulkopuolisia vierailijoita ja tapahtumia 
on Kyyrönkaidassa ollut mielestäni ihan 
tyydyttävästi, yhteistyö Löydön Kartanon 
kanssa on jatkunut tiiviinä. Viime vuoden 
lokakuun alussa Kyyrönkaitaan asennettu 
ilma-vesilämpöpumppu on pyörinyt rei-
lun vuoden, joten sen tuoman mahdollisen 
hyödyn pystymme nyt näkemään, vai oliko 
tuo epäonnistunut hankinta (toivottavasti 
ei). Kyyrönkaidassa on tehty vuoden mit-
taan tarpeellisia korjaustöitä, joita siellä 
riittää vielä tulevillekin vuosille, toteutta-
jina ovat olleet suurelta osin jälleen vapaa-
ehtoiset tekijät, joita ilman olisimme var-
maan niin sanotusti nesteessä.  Helsingin 
toimistotilan tilanne jatkuu ennallaan, eli 
kiinteistön linjasaneeraus on vieläkin hie-
man keskeneräinen, joten tilat ovat poissa 
kuvioista vielä jonkin aikaa. Uskoisin, että 
saneeraus valmistuu pikapuolin ja saam-
me taas toimiston entistä ehompana käyt-
töömme.

Atos Medical AB on vuoden aikana tehnyt 
kiitettävästi yhteistyötä, jonkatoivon  jat-
kuvan myös tulevaisuudessa. Atos Medical 
AB:n henkilöitymä, myyntipäällikkö Erkka 
Tapio on todella ahkeroinut tämän kurkku-
syöpäpotilaiden eteen ja mielestäni onnis-
tunut siinä erittäin hyvin. 

Paikallisosastojen toiminta on syksyn mit-
taan käynnistynyt muillakin osastoilla kuin 
meillä täällä Päijät-Hämeessä, toivon aina-
kin niin, sillä paikallisosastojen toiminta 
on sitä tärkeää yhdistyksemme paikallista 
toimintaa, joka on säännöllistä läpi vuo-
den. Tietojeni mukaan ainakin kurkkusyö-
päpotilaiden varsinkin totaalipoistokurk-

kusyöpäpotilaiden määrä on ollut vuosia 
laskussa, tein huomion Syöpärekisterin 
viimeksi julkaistusta tilastosta, myös suun- 
ja nielunalueen syöpien todettu määrä olisi 
pienessä laskusuunnassa, luvut tosin ovat 
aivan toista luokkaa kuin kurkkusyövän 
osalta. Toivottavasti tällä laskulla ei ole 
suurta vaikutusta jäsenmääräämme, sillä 
olisi hyvä, että saisimme uusia jäseniä yh-
distykseemme, jos ei muuten, niin vaikka-
pa kannatusjäsenten muodossa.
Jäsenistöltä odotankin aktiivisuutta yhdis-
tyksemme toimintaa kohtaan, sitä tarvit-
semme, että voimme jatkossakin ylläpitää 
toimintaamme, jonka katson olevan tär-
keää niin vanhoille kuin uusillekin potilail-
le. 

Lahdessa 8. päivänä marraskuuta 2019
Tuomo Mikkonen                
puheenjohtaja

> Kirjoittaja Tuomo 
Mikkonen on Suomen 
Kurkku- ja suusyöpä-
yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja.

HALUAN TOIVOTTAA HYVÄÄ JA RAUHALLISTA JOULUA SEKÄ MENESTYKSELLISTÄ 
UUTTA VUOTTA KAIKILLE LUKIJOILLE, YHDISTYKSEN JÄSENILLE, YHTEISTYÖKUMPPANEILLE SEKÄ
TOIMINTAAMME TUKENEILLE.  KIITOKSET YHDISTYKSEN HALLITUKSELLE JA HENKILÖKUNNALLE 

VUODEN 2019 YHTEISTYÖSTÄ.
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Kokouskutsut ja tiedotteet

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
sunnuntaina 26.4.2020 alkaen kello 10:00 Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa Ristiinassa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

KUTSU PAIKALLISOSASTON VUOSIKOKOUSEEN 

Kokouskutsut on tarkoitettu kaikille Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen jäsenille. 

Osallistumalla pääset vaikuttamaan alueesi osaston toimintaan. 

Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2019 toiminta- ja tilikertomus ja vuoden 2020 toimintasuunnitelma. 
Valitaan osastolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

Etelä-Pohjanmaan osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 31.1.2020 kello 12:00 Seinäjoen 
järjestötalolla (2. kerros) osoitteessa Kauppakatu 1, Seinäjoki 

Kymenlaakson osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 23.1.2010 kello 16:00
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tiloissa osoitteessa Kotkankatu 16, Kotka

Pohjois-Karjalan osastolla ei ole ollut toimintaa vuoden 2019 aikana. Osastolle kaivataan toimijoita, 
mikäli tunnet kiinnostusta niin ota yhteyttä toiminnanjohtajaan puh. 040 514 6045.

Pohjois-Savon osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 4.2.2020 kello 16:30
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry:n tiloissa osoitteessa Kuninkaankatu 23 B, Kuopio

Pohjois-Suomen osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 10.2.2020 kello 13:00 Aleksinkulma, 
osoitteessa Aleksanterinkatu 9, Oulu.

Päijät-Hämeen osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 27.2.2020 kello 17:30 
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n tiloissa osoitteessa Hämeenkatu 7 A, Lahti

Saimaan osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 27.2.2020 kello 13:00 
Saimaan Syöpäyhdistyksen tiloissa osoitteessa Kauppakatu 40, Lappeenranta 

Tampereen osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 8.2.2020 kello 12:00 Voimisteluopisto 
säätiön kerhohuoneessa osoitteessa Väinölänkatu 2, Tampere

Turun osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 9.3.2020 kello 12:00 
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Toiminta- ja palvelukeskus Meri-Karinan tiloissa osoitteessa Seiskarinkatu 35, 
Turku (Hirvensalo)

Uudenmaan osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 20.2.2020 kello 13:00 
Paavalin kirkon seurakuntasali (yläsali), Sammatintie 5 (käynti sisäpihalta 2 krs) Helsinki, Vallila
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YSTÄVÄN TUKI 2020 ILMESTYMINEN

Vuoden 2020 aikana ilmestyy kolme lehteä, maalis-, kesä-  ja joulukuussa.

Maaliskuussa ilmestyvään lehteen aineisto tulee toimittaa toimistolle sähköpostilla 
toimisto@le-invalidit.fi tai tiedostona 15.2.2019 mennessä.
Kesäkuussa ilmestyvään lehteen aineisto tulee toimittaa 15.5.2019
Joulukuussa ilmestyvään lehteen aineisto tulee toimittaa 15.11.2019

JÄSENTIEDOTE

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen seuraava vuosikokous pidetään Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa 26.4.2020. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntöjen määräämät asiat. 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä, jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. 
Vuosittain erovuorossa on kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsentä, heidän tilalle vuosikokous valitsee uudet 
jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausia ei ole rajattu.

Yhdistyksen hallitukseen toimikaudelle 2019 – 2020 kuuluvat, varsinaiset jäsenet: Tuomo Mikkonen Lahdesta, Jukka 
Purho Kärkölästä, Yrjö Särkinen Espoosta, Taru Först  Espoosta (uusi) ja Tarmo Virtanen Valtaalta (uusi). Varajäsenet: 
Eija Matero Rovaniemeltä, Rauni Käpynen Seinäjoelta, Vesa Hujala Savitaipaleelta. Hallitus valitsi puheenjohtajak-
seen Tuomo Mikkosen ja varalle Jukka Purhon, hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

JÄSENMAKSUT
Vuoden 2019 jäsenmaksu päätettiin keväällä pitää entisellä tasolla, jäsenmaksu on 25 euroa. Jäsenmaksu on sääntö-
jen mukaan sama riippumatta siitä onko potilas- vai kannatusjäsen. 

ASIOINTI TOIMISTOLLA JA KYYRÖNKAIDAN KURSSIKESKUKSESSA
Helsingin toimisto on toistaiseksi suljettu kiinteistössä meneillään olevan linjasaneerauksen vuoksi. Toiminnanjoh-
taja työskentelee Kyyrönkaidan kurssikeskuksella Mikkelissä. Välimatka kurssikeskuksen ja Helsingin välillä on noin 
240 km. Tapaamiset Helsingissä tai muualla tulee sopia muutamaa päivää ennen tapahtumaa puh. 040 514 6045 tai 
sähköpostilla merja.lindqvist@le-invalidit.fi   
Yhdistyksellä on edelleen käytössä ns. lankanumerot toimistolle sekä Kyyrönkaidan kurssikeskukselle, molempiin 
numeroihin soitetut puhelut kääntyvät toiminnanjohtajan matkapuhelimeen,  vastaaminen ei kaikissa tilanteissa 
ole mahdollista. Vastaamattomiin puheluihin otetaan yhteyttä heti kun tilanne antaa mahdollisuuden, viimeistään 
seuraavan päivän aikana.
Kyyrönkaidan majoitukset, keittiön toiminnot ja siivoukset hoidetaan paikallisen yrittäjän toimesta. Yhteistyösopi-
mus tehtiin vuoden 2017 kesällä.
Jäsenhintaiset majoitukset hoidetaan toiminnanjohtajan kautta muut voivat varata Kyyrönkaitaan majoituksen Boo-
king.com kautta, jolloin majoittumiset hoitaa yhteistyökumppanimme.

TARINOITA, JUTTUJA, KEVENNYKSIÄ….KUVIA
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. Tarinaan 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). 
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Naisten alkoholinkäytöstä 
näkyy somessa siloteltu kuva

yöpäjärjestöt selvitti 
25–35-vuotiaiden naisten 
alkoholinkäyttöä. Alkoho-
li on tullut mukaan tilan-
teisiin, joihin se ei ennen 
kuulunut. Viinijoogan ja 
skumppa-spinningin ei aja-

tella lisäävän syöpäriskiä. Syöpäjärjestöt 
julkaisee aiheesta kolme videota, joissa on 
pääosassa YleX:n juontaja Jenni Poikelus.

Syöpäjärjestöt on selvittänyt 25–35-vuoti-
aiden erilaisissa elämäntilanteissa olevien 
naisten alkoholinkäyttöä. Kvalitatiivisessa 
kohderyhmäselvityksessä haastateltiin 29 
eri elämäntilanteessa olevaa naista, ja yli 
900 naista vastasi sähköpostikyselyyn. 

Tavoitteena oli selvittää alkoholinkäyttöön 
liittyviä tarpeita ja tilanteita, alkoholin-
käytön roolia naisten elämässä, erilaisten 
tahojen roolia ja elämäntilanteiden mer-
kitystä naisten alkoholinkäytölle sekä 
naisten käsityksiä ja kokemuksia alkoholin 
haittavaikutuksista elimistölle.

Alkoholilla on tärkeä 
merkitys naisen 
elämässä

Asenteet ja alkoholin käyttö muuttuvat 
naisen elämänkaaren aikana nuoruuden 
vapaudesta lapsiperheen vastuullisem-
paan alkoholin kulutukseen. Yli 30-vuo-
tiaiden naisten elämässä alkoholinkäyttö 
voi vähentyä raskauden ja lapsien sekä ai-
kuistumisen myötä. Vaikka elämäntilanne 
rajoittaa alkoholinkäyttöä, on alkoholilla 
kuitenkin tärkeä merkitys naisen elämässä.
Alkoholin käyttö on Suomessa viime vuo-
sikymmeninä siirtynyt koteihin ja nykyisin 
suomalaisten yleisin juomispaikka on oma 
koti. Alkoholi on kuitenkin soluttautunut 
tilanteisiin, joihin se ei ennen ole kuulunut: 
urheiluun, käsitöiden oheen, lastenjuhliin, 
kotitöihin ja niin edelleen. Naisille tarjo-
taan myös heille räätälöityjä tapahtumia, 
kuten viinijoogaa ja skumppa-spinnin-
giä, joissa alkoholi on läsnä. Selvityksessä 
kävi ilmi, että alkoholi luo naisen elämään 
taivaallisia tunteita, kuten yhteenkuulu-

vuutta ja ystävyyttä, rakkauden tunnetta, 
rohkeutta rikkoa rajoja, siirtymistä arjes-
ta vapaalle, helpotusta huoliin ja hetkestä 
nauttimista.

Some vahvistaa positiivi-
sia tunteita ja mielikuvia

Sosiaalisessa mediassa näkyy naisten al-
koholinkäytöstä siloteltu kuva. Kuvat ovat 
mietittyjä, kauniita ja tunnelmallisia. Ne 
viestivät elämän tähtihetkistä ja nautis-
kelusta, yksin tai yhdessä, puolison tai ka-
vereiden kanssa. Kuvat henkivät alkuillan 
tunnelmaa ja kertovat hetkien erityisyy-
destä. Kuvien postaamiseen liittyy kont-
rolli, millainen kuva itsestä halutaan antaa. 
Somessa näkyy myös alkoholimainontaa.
Alkoholilla on monia merkityksiä ja tutkit-
tavien naisten mielestä se tuntuu olevan 
ratkaisu kaikkeen: kivaan ja kurjaan, ar-
keen ja juhlaan, yhdessä ja yksin. Alkoholi 
on usein läsnä kaikilla elämän osa-alueilla, 
niin töissä, vapaa-ajalla kuin kotonakin. 
Läsnäolon merkittävyys vaihtelee riippu-
en ammatista ja työpaikasta, puolisosta ja 
perheen tilanteesta sekä harrastuksista ja 
vapaa-ajanviettotavoista.

Kieltäytymiseen pitää 
olla hyvä syy

Naiset kertovat, että alkoholista kieltäyty-
mistä joutuu selittelemään ja siihen täytyy 
olla jokin hyvä syy. Kysytään, onko nainen 
raskaana vai mikä häntä vaivaa, jos hän 
kieltäytyy alkoholista. Ei riitä, ettei vain 
halua juoda. 

Alkoholinkäytön haitto-
jen ei koeta koskettavan 
itseä

Alkoholikäytön riskirajaksi on määritelty 
naisilla 7 annosta tai enemmän viikossa, 
miehillä 14 annosta tai enemmän. Kun ih-
miset ajattelevat alkoholinkäytön riskejä, 
ajatellaan lähinnä runsaasta kulutuksesta 
aiheutuvia pitkäaikaisia terveysriskejä. Al-

koholin juomiseen liittyvät riskit kosket-
tavat kuitenkin paljon suurempaa joukkoa 
ihmisiä. 

– Mitä enemmän alkoholia käytämme, sitä 
suurempi on riskimme sairastua syöpään. 
Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö kas-
vattaa syöpäriskiä, sanoo Syöpäjärjestöjen 
kehittämispäällikkö Virve Laivisto. 

Jo varsin pienet alkoholimäärät lisäävät 
naisilla rintasyövän riskiä. Alkoholi lisää 
riskiä sairastua myös suun, nielun, kurkun-
pään, ruokatorven syöpään, haima- ja mak-
sasyöpään ja suolistosyöpään. 

Kaikki alkoholijuomat lisäävät syöpäriskiä. 
Syövän kannalta sillä ei ole merkitystä, 
juoko ihminen viiniä, olutta, siideriä vai 
viinaa. Alkoholi lisää riskiä sairastua myös 
moniin muihin sairauksiin. Alkoholi vai-
kuttaa naisen terveyteen ja hyvinvointiin 
monin tavoin. Se heikentää unta, lisää ma-
sennusta, muuttaa hormonitoimintaa esi-
merkiksi lisäten testosteronin määrää, joka 
muuttaa naisen elimistöä miehisemmäksi.
Syöpäjärjestöt haluaa kampanjallaan he-
rätellä naisia miettimään omaa alkoholi-
käyttöään ja mahdollisuuksia vähentää tai 
lopettaa se.

Lähteet: 
Sanna-Mari Salomäki, Nainen ja alkoholi 
kohderyhmäselvitys (2019), N2 
Mäkelä P. ym (toim.) (2018). Näin Suomi 
juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholin-
käyttötavat. 
Ilmansyöpää.fi

Kampanjasivu ja videot: ilmansyopaa.fi/
nainenjaalkoholi

Lisätietoja:

Virve Laivisto 
Syöpäjärjestöt
Kehittämispäällikkö
050 588 2700
Lauri Hovi
Viestinnän asiantuntija
Syöpäjärjestöt
050 365 6307

S
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ETELÄ-POHJANMAA
 Kokoontumispaikka

Seinäjoen järjestötalo
Kauppakatu 1 (toinen kerros), Seinäjoki

  Kokoontumiset

12.12.2019 Jouluateria kello 12:30
Ilmajoen Kestikartanolla, Kartanontie 5, Ilmajoki
omavastuu 10 €  Ilmoittautumiset Raunille
Osaston kokoontumiset kuukauden viimeinen 
perjantai

31.1.2020 vuosikokous kello 12:00 järjestötalolla

28.2.2020 kello 12:00 järjestötalolla

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

10

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

Osaston vuosikokous 23.1.2020 kello 16:00 
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tiloissa
Kotkankatu 16, Kotka. 

Kevätkauden tapahtumista sovitaan vuosikokoukses-
sa ja niistä tiedotetaan tarkemmin sähköpostilla tai 
tekstiviestillä

Osaston yhteyshenkilönä toimii Raija Maja, 
yhteystiedot 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

4.2.2020 vuosikokous

2.1., 3.3., 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

13.1., 10.2. vuosikokous
9.3., 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

30.1., 27.2. vuosikokous
26.3., ja 30.4.

Kevätkauden päätös kokoontuminen toukokuussa, 
aika ja paikka avoin

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.
Osaston vuoden 2019 talousarvioon on varattu 700 
euroa käytettäväksi vuoden aikana tapahtuneeseen 
potilasjäsenten kuntoutukseen, kuten fysikaalinen 
hoito, lymfahoito, kylpylämatkojen kuntoutuspalve-
lut ym. Vapaamuotoinen hakemus tositteineen tulee 
lähettää sihteerille 31.1.2020 mennessä. 
Kuulut Saimaan osastoon kun asut Mikkelin, Savonlin-
nan tai Etelä-Karjalan keskussairaaloiden vaikutusalu-
eella.

27.2.2020 Vuosikokous kello 13:00 Saimaan Syöpäyh-
distyksen tiloissa Lappeenrannassa.

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

  Kokoontumispaikka

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

  Kokoontumisia

8.2. vuosikokous
21.3., 18.4. ja 16.5. 

Puheterapiaryhmät kokoontuvat TAYS:n silmäkeskuk-
sessa krs. 3 seuraavina keskiviikkopäivinä 
kello 10:15 – 11:15

12.2., 11.3., 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

13.1., 10.2., 9.3. vuosikokous
20.4., 18.5 

kesäkuussa grillataan (aika ja paikka avoin)
Tiedon saamiseksi ja tiedon kulun helpottamiseksi 
lähetä yhteystietosi Merjalle niin saat tekstiviestillä tai 
sähköpostilla tietoja paikallisista tapahtumista. Merjan 
yhteystiedot löytyvät alta.

Tervetuloa kaikki jäsenet ja muut toiminnastamme 
kiinnostuneet!

  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

16.1., 20.2. vuosikokous,
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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Kyyrönkaita kutsuu
aimme kutsun tulla Kyy-
rönkaitaan keväällä, kun 
kurkunalueen tukihenki-
löt kävivät vierailulla Atos 
Medicalilla Malmössä, jopa 
minäkin. Tapasin silloin 
Tuomon, Unton, Ossin ja 

Juhanin, jotka kävivät tarkistamassa teh-
taamme ja myös pääkonttorimme.

Minä olen siis Minna Ruishalme. olen Atos 
Medical Ab:llä töissä, ja vastuussa Suomen 
asiakaspalvelusta.  Normaalisti minut löy-
tää meidän pääkonttoristamme Malmöstä, 
mutta tällä kertaa pääsin karkuun sieltä ja 
tulin käymään Suomessa. Ohjelmassa oli 
esimerkiksi vierailu Kyyrönkaidassa Erkka 
Tapion kanssa sopeutumisvalmennuskurs-
sin aikana. Meidän vierailumme oli sovittu 
26-27/6.

Saavuin Suomeen jo pari päivää aikaisem-
min, tapasin Erkan Lahdessa, ja suuntasim-
me kohti Kyyrönkaitaa aamiaisen jälkeen. 
Olin jo tarkistanut kartasta, että Mikkelin 
lähelle ollaan menossa Ristiinaan, enkä 
muistaakseni ole käynyt siellä aikaisem-

S
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min. Näin kaupunkilaisena se on aina mu-
kavaa päästä näkemään muuta kuin be-
tonia. Ja komeat oli maisemat jo matkan 
varrella, mutta ilma ei ollut lupaava.

Päästiin perille parin tunnin jälkeen, saa-
tiin huoneet, ja sitten olikin jo lounasai-
ka. Siellä tapasin sitten muutaman tutun 
naaman, ja muitakin kurssille osallistujia. 
Lounaan jälkeen Tuomo lähti näyttämään 
paikkoja, käytiin järven rannalla ja tarkis-
tettiin saunan sijainti. Upeat oli maisemat, 
varsinkin näin ulkosuomalaisena en ole 

moisilla pilattu kovin useasi, moista ei löy-
dy etelä Ruotsista.
Iltapäivästä Erkka jutteli Tuomon ja Ossin 
kanssa, muun muassa heidän rutiineistan-
sa ja tavoista, sekä tuotteiden käytöstä. 
Meille on tärkeää, että niiden käyttäjä voi 
hyvin ja löytää itsellensä sopivat tuotteet, 
ja omat rutiininsa. Nämä ovat jokaisella 
erilaiset, mutta tärkeät. Myös se, että tun-
tee olonsa mukavaksi, koska näitä tuottei-
ta on käytettävä loppuiän. Käyttäjä on se, 
joka tietää sen parhaiten, palaute on aina 
tervetullutta ja tärkeää meillä Atoksella. 

 Illaksi oli luvassa saunomista ja makkaran 
ja lättyjen paistamista. Taikina valmisteet-
tiin, ja sytyteltiin tuli makkaroille, jutustel-
tiin niitä odotellessa. Joku kerkesi jo sau-
naan, ja kävi uimassa, vaikka lämpömittari 
näytti ehkä 16:sta astetta, eikä vesikään ol-
lut sen lämpimämpää. Meikä tyttö päätti 
odottaa saunomisen kanssa myöhempään, 
ja nauttia makkarasta ja lätyistä ensin. Ok, 
kyllä seurakin oli ihan mukavaa, joten rat-
toisaa oli. Meninkin saunomaan vasta kun 
useampi oli jo lähtenyt huoneisiinsa. Sauna 
oli lämmin, sain olla ihan rauhassa, heit-
telin löylyä ja päätin mennä kokeilemaan 
vettä. Se oli kylmää ja mustaa, joten kas-
tauduin vain hyvin pikaisesti ennen kuin 
palasin saunaan. Voisiko ensi kerraksi tila-
ta myös aurinkoa?

Seuraavana aamuna oli meidän vuorom-
me esittäytyä kurssin osallistujille, Erkka 
kertoi meistä, ja jonkun verran taustasta. 
Tämän jälkeen oli tuote-esittely niistä kiin-
nostuneille, joka vei oman aikansa, sen jäl-
keen olikin aika jatkaa matkaa. 
Erittäin paljon kiitoksia, että sain tulla käy-
mään, lämpimästä vastaanotosta ja hienos-
ta kokemuksesta. Tulen mielelläni uudes-
taan.   

Näppäimistön ääressä: Minna Ruishalme, 
Atos Medical Ab
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erttu Korkiamäki kutsui poh-
janmaan 0sast0n jäsenet vie-
railulle kotiinsa Nurmoon. 
Saavuttuamme perille Kerttu 
puolisoineen toivotti meidät 
tervetulleeksi ja ohjasi mei-
dät talon puutarhaan.

Yllätys oli melkoinen kun näimme miten 
upea puutarha heillä oli. Kukkia oli kym-
meniä eri lajeja ja suurin osa oli kukinta-
vaiheessa. Kasvimaalla oli useita eri lajeja, 
porkkanaa, herneitä, mansikkaa, sipulia 
valkosipulia, ruohosipulia, ym. kasvimaan 
herkkuja.

Kertun yksi harrastuksista on taulujen 
maalaus, hän on myös maalannut  varas-
tokatoksen  seinään upean maiseman. 
Taiteellisena ihmisenä hän oli tehnyt puu-
tarhaan erilaisia upeita teoksia, oli mat-
toa kutova mummo, pyöräretkellä oleva 
pariskunta sekä paljon muitakin hahmoja. 
Erikoisin oli kukkatelineenä toimiva kupla-
volkkari. Puutarhassa oli myös 1800 –luvul-
ta oleva aitta joka toimi kesäkeittiönä.
Saatiin myös maistella puutarhan herkku-
ja. Talon erikoinen. Viinimarjasipulihillo 
oli todella hyvää sienillä täytettyjen räiskä-
leiden kera.

Puutarha oli todella upea ja erikoinen mut-
ta kyllä se hoitoakin vaatii, yksistään kaste-
luvettä kuluu noin 70 l päivässä sekä ennen 
kaikkea muut hoitotyöt vaativat runsaasti 
aikaa.

Saimme viettää todella viihtyisän illan Ker-
tun sekä Sepon vieraana.

Kiitos osallistujien puolesta!
Rauni Käpynen
osaston pf.
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Etelä-Pohjanmaan
osasto vierailulla
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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 30.8. - 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.



Joulutervehdykset

Kyyrönkaita toivottaa kaikille
 asiakkaille ja yhteistyökummaneille
Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2020!

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry haluaa 
toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta 2020, sekä kiittää yhteistyöstä kuluneen 
vuoden aikana. Tulemme käyttämään 
joulukortteihin ja -lahjoihin varatut rahat
järjestömme potilastyöhön.

Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry

Rauhallista Joulua & Rauhallista Joulua & 
Onnellista Uutta VuottaOnnellista Uutta Vuotta
toivottaa: toivottaa: 
Kymenlaakson väkiKymenlaakson väki

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta VuottaOnnellista Uutta Vuotta

Toivottaa:Toivottaa:
Etelä-Pohjanmaan osastoEtelä-Pohjanmaan osasto

Hyvää Joulua ja onnellista 
uutta vuotta toivottaa

Saimaan osasto
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Lämmintä Joulumieltä
Onnellista Uutta Vuotta
Toivottaa: Turun osasto

Taivaalta sataa hienoista lunta,
kaunis on joulun valtakunta.
Lämpö on vallannut ihmismielen
löytänyt paikan - jouluisen mielen.

HYVÄÄ JOULUA JA 
ONNELLISTA VUOTTA 2020

Uudenmaan osaston väki

Iloista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta

Toivottaa: Pohjois-Savon osasto
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TAMPEREEN OSASTO  
TOIVOTTAA HYVÄÄ JOULUA
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SUURI KIITOS LEHDEN 
ILMOITTAJILLE KULUNEESTA 

VUODESTA.






