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u Tuomo Mikkonen   

Kevättä rinnassa.....

E ipä tosin vielä tunnu siltä, kun katson ikkunas-
ta ulos, niin näkyy lähes metrin lumihanki ja 
niissä kohdin mihin huoltoyhtiö on aurannut pi-
han lumia, jopa noin kahden metrin korkuisia 

kasoja. Pakkastakin on aivan riittävästi, eli mittarin mu-
kaan -25 astetta. Tämä lienee vastapainoa viime kesän 
helteille, joita tuskailtiin silloin ja haaveiltiin talvesta, nyt 
ilmeisesti kaipailemme niitä lämpimiä kesäpäiviä. Täm-
möistähän tämä ihmisen elo yleensä on, ettei koskaan 
olla nykyhetkeen tyytyväisiä.

Nyt kuitenkin olen tyytyväinen yhdistyksen viime tili-
kauden tulokseen, joka oli yllättävä kaikista vaikeuksis-
ta huolimatta, siitä tarkemmin yhdistyksen vuosikokouk-
sessa. Saamme aloittaa alkaneen vuoden suhteellisen 
mukavasta tilanteesta, tämä ei tosiaankaan tarkoita si-
tä, että huolemme olisivat ohitse, päinvastoin, joudum-
me edelleenkin harkitsemaan tarkoin päätöksiämme tu-
levaisuuden suhteen. Näihin päätöksiin olette Te hyvät 
jäsenet avainasemassa, niihin voitte olla vaikuttamassa 
yhdistyksemme sääntömääräisessä vuosikokouksessa 
Kyyrönkaidan kurssikeskuksessa 3.4.2011, johon toivon 
kaikkien ”kynnelle kykenevien” saapuvan.

Kyyrönkaita on ollut suljettuna ja henkilökunta lo-
mautettuna viimeisten venäläisvieraiden poistuttua lop-

piaisen jälkeen. Toiminta jatkuu taas huhtikuun alusta, 
jolloin alamme odottaa kevään ja kesän tapahtumia ja 
kursseja runsaslukuisine osanottajineen, toivottavasti. 

Raha-automaattiyhdistys on uusinut ja kiristänyt avus-
tusjärjestelmäänsä, joka näkyi jo tämän vuoden avus-
tuksissamme. Yleisavustusta sekä kuntoutus- ja val-
mennustoimintaan haettuja avustuksia ei myönnetty 
täysimääräisinä, tämän lisäksi tukihenkilötoimintaan ja 
opetusmateriaalin tekoon kohdennettu avustus evättiin 
kokonaan. RAY:n omien ilmoitusten mukaan avustus-
määrät jatkossa tulevat olemaan samaa luokkaa kuin ai-
emminkin, ne vain jakautuvat eri lailla, joidenkin yhdis-
tysten kohdalla se voi tarkoittaa jopa entistä suurempaa 
kokonaisavustusta. Tästä johtuen meidän on suunnitel-
tava tarkoin tulevaa toimintaamme, jotta olisimme jatkos-
sakin osallisina RAY:n avustuksista.  

TAPAAMISIIN  KYYRÖKAIDASSA 

Lahdessa 17. helmikuuta 2011
Tuomo Mikkonen
puheenjohtaja

       

aineiston seuraavaan lehteen  
tulee olla toimituksessa   

1.9.2011 mennessä.
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Asiantuntijaosio

jos kaikki olisi parhain päin …
Suomessa todetaan joka vuosi noin 27 000 uutta syö-
pää. Tutkijat ovat jo vuosia väittäneet, että  kolmannes 
syövistä olisi ehkäistävissä. Miksei niitä sitten pystytä 
välttämään?

Suurin arvio, jonka olen nähnyt, on, että yli 50% syö-
vistä voitaisiin estää. Tämä arvio ei tosin koske Suomea 
vaan koko Eurooppaa. Näkemys perustuu siihen, että 
jos syövän ilmaantuvuus olisi kaikissa Euroopan mais-
sa sama kuin siinä maassa, jossa se on matalin, noin 
puolet syövistä jäisi tulematta. Euroopan maat ovat ko-
vin erilaisia, joten laskelma ei kerro riittävästi muuta kuin 
kokonaisuudesta. Syöpien määrään vaikuttavat tietysti 
monet asiat, joten ihan helppoa ei olisi kaikkien saavut-
taa parasta mahdollista tasoa.

Jo 1990-luvun puolivälissä arvioitiin Suomen Syöpä-
rekisterin tilastojohtaja Eero Pukkalan väitöskirjassa, mi-
tä tapahtuisi, jos syöpää Suomessa ilmaantuisi kaikissa 
sosiaaliryhmissä vain sen verran kuin siinä ryhmässä, 
jossa ilmaantuvuus on matalin. Silloisten lukujen perus-
teella maassa olisi syntynyt 25% vähemmän syöpiä vuo-
sittain. Noista ajoistakin on voinut monia asia muuttua. 
Työt ja ammatit ovat erilaisia kuin tuolloin, syöpävaaral-
lisista aineista tiedetään enemmän ja elintavoissa on ta-
pahtunut paljon muutoksia.

… sadasta syövästä  
40 voisi jäädä ilmaantumatta
Epidemiologiset tutkimukset kertovat monesti arkielä-
män kannalta vähän arkielämän käyttöön soveltuvia tie-
toja. Mitkä siis voisivat olla niitä konkreettisia tapoja, joi-
den avulla syöpiä voitaisiin vähentää? Oletetaanpa, että 
Suomessa todetaan jonakin ajan jaksona 100 uutta syö-
pää, ihon tyvisolusyövät on jätetty pois laskuista..

Jos tupakkatuotteiden käyttö loppuisi (tai olisi loppu-
nut parikymmentä vuotta sitten) ilmenisi syöpiä 15 vä-
hemmän. Jos kukaan ei polttaisi itseään (tai olisi polt-

tanut) auringossa, vähenisi uusien syöpien määrä 
kolmella. Jos kaikki naiset pysyttelisivät lähellä normaa-
lia painoaan ja liikkuisivat paljon, syöpien määrä väheni-
si neljällä. Viimeksi mainittu perustuu naisten yleisimmän 
syövän, rintasyövän, vaaran pienenemiseen.

Seulontatutkimuksista kohdun kaulaosan syöpäseu-
lonnat ovat luonteeltaan syöpää ehkäiseviä. Suolisto-
syövän osalta tieto on vielä hieman epävarmaa, mutta 
kaikkien seulontojen avulla voitaneen ehkäistä yksi tai 
kaksi näistä sadasta syövästä. Hyvinkään toimiva rin-
tasyövän seulonta ei vähennä syöpien määrää, vaikka 
parantaakin hoidon mahdollisuuksia.

Hankalin arvioitava on ravitsemuksen merkitys. Tuo-
reessa selvityksessä on esitetty kaksi kiinnostavaa lu-
kua. Jos kaikkien painoindeksi olisi normaalin rajoissa, 
syövistä vältettäisiin 17. Jos taas kaikki söisivät sen mu-
kaan, mitä tiedämme syövän ja ravitsemuksen suhteista, 
ehkäistyisi 26 syöpää. Asiat ovat tietysti vähän päällek-
käinkin: kun syö terveellisesti, painokin pysyy.  Kyseiset 
luvut on laskettu Ison-Britannian väestön mukaan, joten 
ne eivät ehkä täsmällisesti vastaa suomalaisia lukuja, 
suuntaa toki näyttävät.

Eri tutkimuksista saatuja tietoja voi harvoin laskea 
suoraan yhteen. Kuitenkin edellä olevan perusteella voi 
hyvin arvioida, että enemmänkin kuin kolmannes syövis-
tä olisi ehkäistävissä yksinkertaisin keinoin    

Mitä tapahtuu  
100 syöpään sairastuvalle?
Suomessa  100 syöpää sairastuneesta on viiden vuoden 
kuluttua elossa 65. Luku saattaa olla suurempikin niillä, 
jotka vaikkapa tänä vuonna sairastuvat ja se on tietysti 
hyvin erilainen eri syövissä.  Vaikka selviytyminen syö-
västä on hyvää vauhtia parantunut, viisi vuotta sitten sai-
rastuneista on kuollut syöpään 35.

Näistä 65:stä ihmisestä  55:llä   ei ole syövästä enää 
jälkeäkään, mutta  noin kymmenellä potilaalla syöpää 
hoidetaan tavalla tai toisella edelleen tai se ilmenee 

haluammeko todella vähentää syöpään 
sairastuvien määrää?
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myöhemmin uudelleen. Niiden ihmisten määrä, joilla on 
ollut syöpä tai sitä edelleen hoidetaan, pitkäänkin, tu-
lee kasvamaan jatkuvasti sekä paranevien hoitotulosten 
myötä että suurenevan sairastuvien määrän takia.

Kuntoutumiseensa on saanut tukea 12 potilasta. To-
dennäköisesti jonkin verran useampi hyötyisi tästä tues-
ta. Tukea toki saa myös vertaisryhmissä ja potilasver-
kostoissa.

Syöpäjärjestöjen tuottamaa asiantuntevaa henkilö-
kohtaista neuvontaa on saanut ehkä 30 potilasta sadas-
ta eri puolilla Suomea.

Syöpäjärjestöjen sivuilla internetissä käy yli puoli mil-
joonaa yksittäistä kävijää vuodessa, emmekä tietenkään 
tiedä, ketkä heistä ovat syöpäpotilaita. Arvioimme kui-
tenkin, että hyvin suuri osa syöpään sairastuneista käyt-
tää sivuja sairauden aikana. Sadasta potilaasta ehkä 
nykyisin 80, mutta luku on kasvamassa kohti sataa vä-
hitellen. Syöpäpotilaiden läheiset käyttävät toki sivustoa  
ahkerasti hekin.

Vuonna 2030
Jos tekisimme kaiken, mitä osaamme tai mitä parhaat 
osaavat, voisimme vähentää uusien syöpien määrää 
noin 40%. Vaikka väestön vanheneminen väistämät-
tä lisääkin ilmaantuvia syöpiä, voisimme siis silti saada 
määrän vähenemään. Suomessa on otettu tavoitteeksi 
tupakaton yhteiskunta ja on esitetty arvioita, että sellai-
nen on lähellä toteutumistaan vuonna 2030. Itse arvelen, 
että hieman myöhemmin, mutta kukapa tietää. Seulon-
nat voivat parantua entisestään lähitulevaisuudessa. Ra-
vitsemuksen muutokset ovat meillä hyvässä vauhdissa 
terveellisempään suuntaan, mutta painonhallintaa vasta 
harjoitellaan.

Myös hoitotulokset paranevat nopeasti, erään arvion 
mukaan kymmenessä vuodessa kymmenen prosenttia. 
Vaikka ei ihan näin nopeasti edettäisikään, tulee yhä 
useampi syöpään sairastuvakin saamaan enemmän 
synttäreitä seuraavien vuosikymmenten aikana.

haluammeko todella vähentää syöpään 
sairastuvien määrää?

u Harri Vertio, LKT, 
 on Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteeri
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Kommentti

jorma törnwallin 
potilaspäiväkirjasta

M e Uusi Ääni -lehden lukijat olemme 
saaneet useassa peräkkäisessä nu-
merossa seurata Jorma Törnwallin po-
tilaspäiväkirjaa syöpäsairautensa vai-

heista. Kertomus kuvaa koskettavalla tavalla pitkää 
hoitokaarta, jonka aikana syöpäsairaus saadaan 
selätetyksi. Mutta millä hinnalla? Kemosädehoidon 
komplikaationa syntyi ruokatorven arpi ahtauma, 
jota lukuisista yrityksistä huolimatta ei ainakaan 
toistaiseksi ole saatu korjattua. Ravitsemus jou-
dutaankin toteuttamaan PEG- avanteen kautta ja 
ruokatorvessa olevan stentin ja henkitorvi avanteen 
vuoksi ei normaali puhekommunikointi  onnistu.

Jorman kertomus on valaiseva esimerkki siitä, 
miten monella tavalla syöpäsairaus ja siihen an-
netut hoidot voivat vaikuttaa elämänlaatuun. Viime 
vuosina ovat pään ja kaulan alueen kemosädehoi-
don tulokset merkittävästi parantuneet. Useissa ta-
pauksissa hoidolla saadaan syöpäsairaus parane-
maan pysyvästi, ilman että joudutaan menemään 
suuria kudospuutoksia ja merkittävää toiminnallis-
ta haittaa aiheuttaviin leikkaushoitoihin. Läheskään 
aina hoidot eivät kuitenkaan etene toivotulla taval-
la, jolloin seurauksena voi olla, kuten Jormankin ta-
pauksessa, koko loppuelämän ajan jatkuvat ja elä-
mänlaatua heikentävät jälkiseuraamukset.

Olen osallistunut vuosien varrella omalla panok-
sellani Jorman hoitoihin. Aitiopaikalta seuraten ja 
myötätuntoa kokien olen joutunut todistamaan lu-
kuisia hoidon eri vaiheisiin liittyneitä pettymyksen 
hetkiä. Olen ihaillut, millaisella sisulla ja sitkeydellä 
Jorma on käynyt läpi raskaan  hoitopolun antamat-
ta rankkojen kokemusten viedä elämänuskoaan.
Ehkäpä hoitovaiheisiin liittyvien syvimpien tuntojen 
purkaminen kirjalliseen muotoon on Jorman koh-
dalla toiminut osaltaan terapeuttisenakin tekijänä?

Jorman kertomus on monella tapaa opettavai-
nen. Se toimii vastaavanlaisia hoitoja saaneille ver-
taistukena ja valottaa havain-
nollisesti syöpä sairauksien 
hoitoihin osallistuvalle am-
mattikunnalle niitä moninai-
sia ongelmia, joita heidän 
hoitamansa potilaat joutuvat 
kohtaamaan.

Jouko Nieminen
osastonylilääkäri
Päijät-Hämeen
keskussairaala,  
KNK-tautien klinikka
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Asiantuntijaosio

Tampereen yliopistolliseen sairaalaan  (TAYS) on saatu vihdoin oma 
syöpäsairaanhoitaja pään ja kaulan alueen syöpää sairastaville potilaille. 
Tays on ollut tähän asti Suomen viidestä yliopistollisista sairaaloista ainoa, 
jolla sellaista ei ole ollut. Suuren sairaanhoitopiirin alueella tarve on kyllä 
nähty jo kauan ja toimi esitetty perustettavaksi aiemminkin. Uutta toimea 
ei ole kuitenkaan saatu tarpeesta huolimatta perustaa, mutta eläkkeelle 
jääneen sairaanhoitajan toimi hyväksyttiin vaihdettavaksi viralliselta 
nimeltään asiantuntijahoitajan toimeksi.

s airaanhoitaja anne Ollgren valittiin tähän toi-
meen normaalin hakumenettelyn kautta tou-
kokuussa vuonna 2010. Varsinaisen työnsä 
hän pääsi aloittamaan syyskuussa. Alustavaa 

suunnittelutyötä oli tehty jo tulosyksikön sisällä syöpäpo-
tilaita hoitavan henkilökunnan parissa pitemmän aikaa, 
Anne siinä mukana, mutta aivan uudenlaisen toiminnan 
aloittaminen vaatii silti siihen valitulta henkilöltä sitoutu-
mista, avointa suhtautumista, rohkeutta, itsenäistä pää-
töksentekokykyä sekä paljon ammattitaitoa ja  –tietoa.  

Anne on valmistunut sairaanhoitajaksi v. 1988 ja eri-
koistunut sisätauti-kirurgiseksi sairaanhoitajaksi v. 1995. 
Hän suoritti v. 2006 ”Johtaminen- ja esimiestyö”-opinnot 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa ja vuoden 2010 ai-
kana hän opiskeli ”Syöpäpotilaan hoitotyön erikoistumis-
opinnot” samassa oppilaitoksessa, joka on nykyiseltä ni-
meltään Tampereen ammattikorkeakoulu. 

Anne on työskennellyt vuodesta 1996 lähtien Tays:in 
korva-, nenä- ja kurkkutautien vuodeosastolla, josta vii-
meiset viisi vuotta apulaisosastonhoitajana. Tästä on 
suuri hyöty hänen nykyisessä työssään, sillä mm. sekä 
juuri sairastuneen potilaan että jo leikatun ja ääniprotee-
sin tai trakeostomiakanyylin kanssa elävän potilaan hoi-
totyö on varsin tuttua. Myös työtoverit, sairaala ja monet 
vanhoista potilaista ja heidän läheisistään ovat Annelle 
tuttuja. Puolin ja toisin on helpompi lähestyä, kun tietyn-
lainen tuttuus on jo olemassa. 

Mitä asiantuntijahoitaja tekee
Anne Ollgren saa nykyisessä työssään keskittyä vain ja 
ainoastaan tämän tietyn potilasryhmän hoitoon ja sen 

pään ja kaulan alueen syöpää 
sairastavan potilaan  
hoitoa kehitetty pirkanmaalla
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kehittämiseen. Anne korostaa puhuessaan useasti eri 
yhteyksissä potilaan ja hänen omaistensa henkistä tu-
kemista. Hän tietää sen olevan hyvin tärkeä osa hoitoa 
ja paranemista. 

Tavoitteena oleva terveys ei koske vain potilaan kas-
vainta tai sen poistoa, vaan se tarkoittaa fyysistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista hyvinvoinnin tilaa. Sairaus on koko 
lähipiiriä koskettava asia ja päästääkseen hyvinvoinnin 
tilaan, myös lähipiirin vahvuudet ja mahdollisuudet tu-
kea potilasta on pengottava esiin - ja päinvastoin. Ellei 
se näytä olevan mahdollista, Annella on mahdollisuus et-
siä eri asiantuntijoiden apua kunkin tarpeet huomioiden.

Anne tekee siis moniammatillista yhteistyötä potilaan 
hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa, keskustelee 
tarvittaessa muiden alojen erityistyöntekijöiden kanssa 
ja kaikin tavoin yrittää pitää potilaan hoitoa koskevat lan-
gat käsissään. 

Hän auttaa potilasta käytännön asioissa, ohjaa oike-
aan paikkaan kulloisenkin ongelman kanssa nykyisessä 
erikoisalojen sirpaleviidakossa. Esim. mikäli potilaalla on 
esim. ravitsemukseen tai nielemiseen liittyvä ongelma, 
Anne ottaa yhteyden ravitsemussuunnittelijaan ja pu-
heterapeuttiin. Taloudellisissa ongelmissa hän konsultoi 
sosiaalityöntekijää tai varaa tarvittaessa ajan potilaalle 
sosiaalityöntekijän vastaanotolle. 

Kun potilaan syöpä todetaan, hänelle varataan aika 
hoidonsuunnittelukokouksen, lääkärin vastaanoton ja 
muiden asiaan kuuluvien tutkimusten yhteydessä myös 
syöpäsairaanhoitajan vastaanotolle. Samoin potilas saa 
hoitojen jälkeisen ensimmäisen seurantakäynnin yhtey-
teen ajan Annen vastaanotolle. 

Näitten ohjelmoitujen ajanvarausten lisäksi potilas ja/
tai hänen omaisensa voi soittaa tai halutessaan varata 
Annelta keskusteluaikaa, jos mikä tahansa hoitoon liitty-
vä asia huolestuttaa tai on jäänyt epäselväksi. Usein ky-
symykset tulevat mieleen vasta kotona lääkärin vastaan-
oton jälkeen. Anne yrittää aina vastata kysymyksiin. Aina 
se ei tietenkään onnistu siinä samassa, mutta yleensä 
vastaus löytyy kysymällä esim. hoitavalta lääkäriltä tai 
muulta asiantuntijalta. 

Anne käy myös tapaamassa potilaita ja omaisia vuo-
deosastolla leikkausten yhteydessä.

Anne osallistuu myös kahden viikon välein foniatrian 
poliklinikalla pidettävien kuntoutusryhmien vetämiseen 
yhdessä puheterapeutin kanssa.  

Asiantuntijahoitajana Annen velvollisuuksiin kuuluu 
myös muun henkilökunnan koulutus. Hän pitää ns. osas-
totunteja, jolloin hoitohenkilökunta yhdessä keskustelee 
ja kehittää syöpäpotilaan hoitotyötä. Hän on myös uu-
den työntekijän tukena, kun tämä tutustuu pään ja kau-
lan alueen syöpää sairastavan potilaan hoitotyöhön. Eri-
tyisesti vuodeosastotyössä tämä on tärkeää, jossa uusi 
hoitaja joutuu melko nopeasti itsenäisesti vastaamaan 
omasta hoitajan osuudestaan syöpäpotilaan hoitotyös-
sä. 

Myös muille osastoille tulee kurkku- tai suusyöpäpo-
tilaita. Silloin sen osaston henkilökunnalla on mahdolli-
suus soittaa ja kysyä neuvoa esim. trakeostomiapotilaan 
hoidossa. Anne toivookin, että kynnys avun ja neuvojen 
pyytämiseen olisi mahdollisimman matala. 

Anne tekee myös pieniä hoitotoimenpiteitä lääkärin 
ohjeen mukaan, vaikkapa leikkaushaavan hoitoa koske-
via. Samalla on luontevaa opettaa potilasta kotona ta-
pahtuvaan itsehoitoon. 

Yhteistyön kehittäminen Suomen Kurkku- ja Suus-
yöpäyhdistyksen sekä Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 
kanssa kuuluu sekin Annen suunnitelmiin. Yhdistysten 
tarjoama kuntoutus- ja tukihenkilötoiminta on tärkeä tu-
ki syöpään sairastuneille henkilöille ja heidän läheisil-
leen.

Annen työhuone sijaitsee ”korvapoliklinikan” yhte-
ydessä, mutta hän ei toimi ajanvaraukseen perustuvil-
la vastaanotoilla lääkärin työparina lainkaan. Siellä on 
omat osaavat sairaanhoitajat, mutta myös he voivat 
kääntyä Annen puoleen, jos huomaavat syöpäpotilaan 
tarvitsevan enemmän aikaa ja ohjausta kuin vastaan-
oton kireä aikataulu sallii. 

Puhelinliikenne ottaa ison osan ajasta. Yksi puhelu voi 
olla tunnin mittainen ja johtaa usean erityistyöntekijän 
konsultointiin ja potilaan asioitten järjestelyihin. Joskus 
taas tulee useita puheluita saman päivän aikana ja asiat 
selviävät saman lyhyen puhelun aikana. 

Oma, rauhallinen työhuone on hyvin tärkeä potilaan 
yksityisyyden suojan turvaamiseksi.   Joskus potilas ker-
too luottamuksellisia asioita, joista ei halua puhuttavan 
edes muille hoitoon liittyville henkilöille. Siinä tapaukses-
sa Anne kunnioittaa potilaan pyyntöä ja asia jää siihen 
huoneeseen.

Näitä miettiessä on hyvä tunnistaa osaamisensa rajat 
sekä vastuukysymykset.

laaja-alainen toimenkuva muokkautuu
Mitään valmista mallia ei ole käytettävissä Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirissä, kertoo Anne. Jokaisen yliopistol-
lisen sairaalan syöpähoitaja tekee omaa työtään alu-
eensa tarpeen mukaan ja omalla, hyväksi kokemallaan 
tavalla. Uuden toiminnan luominen ja sen käytäntöjen 
vakinaistaminen vaatii aikaa niin Annelta, lääkäreiltä 
kuin muulta henkilökunnaltakin. Työyhteisön huomiot, 
palaute ja toistuva arviointi ovat tärkeitä ja kehittäviä asi-
oita, mutta vielä tärkeämpänä Anne kokee potilailta ja 
omaisilta saadun palautteen, kriittisenkin. 

Laaja-alainen toimenkuva muotoutuu ajan myötä. 
Saatujen kokemuksien perusteella sitä voi vasta kehit-
tää kaikkien tarpeita mahdollisimman hyvin palvelevak-
si. 

Anne iloitsee erityisesti siitä, että jo tämän vuoden 
alusta Taysin suupoliklinikan suuhygienistin  vastaanot-
toaikoja on lisätty pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden 
hoitoon, erityisesti heitä varten, jotka saavat sädehoitoa. 
Sädehoitoon liittyvä suun limakalvojen kuivuminen on 
vaikea, kiusallinen ja haitallinenkin ongelma monille. Nyt 
heillä on mahdollisuus saada siihen asiantuntijan neu-
voja.

Tulevaisuuden haasteisiin kuuluu yhteistyön kehittä-
minen erityisesti keskussairaaloiden ja terveyskeskusten 
kanssa, yhdessä lääkäreiden kanssa. Siihen liittyy myös 
koulutusten suunnittelu ja järjestäminen.
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Osastojen kuulumisiaOma jaksaminen ja vapaa-aika

Asiantuntijahoitajalla ei ole toistaiseksi sijaista loma-
ajoiksi. Annella on työpuhelimessa ja sähköpostissa 
vastaaja, joka kertoo, milloin hän on seuraavan kerran 
tavattavissa. Silloin potilas voi aina ottaa yhteyttä vuo-
deosastolle erityisesti leikkauksen jälkeiseen aikaan liit-
tyvissä kysymyksissä. Myös poliklinikan sairaanhoitajat 
antavat potilaalle yhteystietonsa, joten potilaan ei pitäisi 
missään vaiheessa jäädä ns. tyhjän päälle. 

Tätä asiaa kehitetään myös mahdollisuuksien mu-
kaan, sillä syöpäsairaanhoitajan työn tultua laajemmin 
tutuksi ja toiminnan vakinaistuttua, yhteydenotot tulevat 
varmasti lisääntymään. 

Anne pyrkii pitämään työ- ja vapaa-ajan erillään. 
Perhe ja lasten harrastukset antavat vastapainoksi toi-
senlaista ajateltavaa ja toimintaa. Hän kiittää myös ys-
täviään, he ovat tärkeitä ihmisiä Annen elämässä. Va-
paa-ajan viettoon kuuluu myös monenlaista liikuntaa, 
mikä vie ajatukset pois työstä. Liikunnan lisäksi avan-
touinti on kuulunut jo vuosien ajan rentouttaviin tekijöi-
hin. 

antoisaa välittämistä
Potilaat arvostavat aitoa välittämistä, avoimuutta, iloi-
suutta, ystävällisyyttä, kuuntelemista, rohkaisemista, tu-
kemista ja asiantuntemusta. Nämä ovat pieniä asioita, 
mutta hyvin merkityksellisiä sairauden keskellä. Itse asi-
assa nämä asiat koskettavat jokaista meistä, olipa elä-
män tilanne mikä tahansa.

Monet yhdistävät vieläkin sanat syöpä ja kuolema. 
Anne muistuttaa, ettei syöpä pääty läheskään aina kuo-
lemaan. Se on yksi sairaus muiden joukossa ja potilaan 
hyväksi voidaan vuosi vuodelta tehdä enemmän hoito- 
ja leikkausmenetelmien kehittyessä. Suomessa on pal-
jon osaavia alan ammattilaisia ja maailmanlaajuisestikin 
korkeatasoinen syövänhoito.  Kuitenkin syöpä pysäyttää 
aina ja silloin hänellä on ammatin suoma etuoikeus luo-
da inhimillinen ja mahdollisuuksien mukaan auttava hoi-
tosuhde potilaisiin ja heidän läheisiinsä. 

Anne haluaa oikaista käsitykset syöpäpotilaan hoito-
työn raskaudesta. Hän kokee työnsä antoisana ja kiitol-
lisena. Potilaiden kohtaamiseen liittyy toki surullisia asi-
oita, mutta paljon enemmän positiivisuutta ja iloa. Hän 
iloitsee myös annetusta mahdollisuudesta toteuttaa ai-
van uudenlaista toimintaa ja kokee, että saa nyt käyttää 
omaa persoonaansa ja muokata työtään tiettyjen rajojen 
puitteissa, siten kuin itse kokee parhaaksi tehdä. Aika 
näyttää tulokset.

Teksti Siru Pöyry, sairaanhoitaja

Suu- ja kurkkusyöpäpotilaiden maakun-
nallinen toiminta on käynnistymässä uu-
delleen Kuopion  seudulla! Le-Invalidit 
ry:n Pohjois-Savon osasto toimi ansiok-
kaasti lähes 30 vuotta, kunnes se vuo-
den 2006 tienoilla päätti ryhtyä viettä-
mään sapattivuosia. 

Vertaistukitoiminta on parin viime vuo-
den aikana käynnistynyt uudelleen 
KYS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien kli-
nikan sekä Pohjois-Savon syöpäyhdis-
tyksen tuella. Joulukuun 1. päivänä 2010 
pidetyssä kokoontumisessa päätettiin 
perustaa Suomen Suu- ja kurkkusyöpä-
yhdistyksen Pohjois-Savon osasto.
     
Perustava kokous pidetään tiistaina, 
22.3.2011 klo 17.00 Kuopiossa, Pohjois-
Savon Syöpäyhdistys ry:n kokoustilas-
sa, os. Kuninkaankatu 23b. Kokoukseen 
pyritään saamaan mukaan myös valta-
kunnallisen yhdistyksen edustaja.  

Lisätietoja antavat  
Antti Kantelinen  040 7165955 ja  
Marlis Patja 050 5453415.

TERVETULOA

Teksti Tarja Konttinen, 050 5618511

Vertaistuki - 
toiminta 
käynnistyy  
Kuopioon
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Kiitokset Pohjois-Suomen osastolle vuosien yhteistyös-
tä, jäi hyvät muistot. Hyvän ja ystävällisen vastaanoton 
sain tullessani syksyn ensimmäiseen 5.11 tapaamiseen 
Seinäjoelle.

Olimme pöytinemme mukana Seinäjoen Seurakunnan 
järjestämässä myyntitapahtumassa 27.11. Hyvin menivät 
kakut, pullat ja käsityöt ym. kaupaksi, vaikka myyntipöytiä 
oli useita kymmeniä. Tästä vinkkiä Pohjoiseen.

Kolmas joulukuuta pidimme pikkujoulun Hotelli Al-
massa, siitä kuva ohessa. Sinne saimme vieraita Pie-
tarsaaresta, ja kuulimme myös heidän tarinansa. Söim-
me maittavan jouluaterian, edulliseen osaston tukemaan 
hintaan. Myös joulupukki oli tuonut lahjat. Hymyä ja jopa 
naurua aiheutti allekirjoittaneen saama vauvan villatakki. 
Sille löytyi käyttöä jo seuraavalla viikolla.

pakkasterveiset  
Etelä-pohjanmaalta

Vuosikokouksen pidimme 4.2. Samat henkilöt jatkavat 
tehtävissään, lisäksi allekirjoittanut valittiin tiedottajaksi.

Kiitokset Mikolle ja Leolle Päijät-Hämeeseen, kun he 
viime keväänä Kyyrönkaidassa neuvoivat minulle sen 
vammaisen pysäköintiluvan mahdollisuuden. Olen ollut 
10 vuotta tietämätön asiasta. Kaikkien ”nappimiesten ja 
naisten” kannattaa pyytää lääkäriltä haittaluokkatodis-
tus, joka on tässä tapauksessa 12, joka juuri riittää luvan 
saantiin. On siitä rahallinenkin hyöty, ei tarvitse maksaa 
käyttövoimaveroa.

Hyvää kevättä lukijoille, lupasi jo lämpenevää. Tava-
taan Kyyrönkaidassa.

Teksti Kauko Hintsala

u	ylh. Eeva Vasu, Antti ja Maire Lehtonen 
 ja Aira Toppari.

u	vas. Kauko Hintsala ja Terttu Myllyniemi.

u	alh. juhlatunnelmia.



u	Eeva Helama, Aune Kukkonen ja 
 Elsi Petäjäkangas.

Paljon Onnea 
Aunelle

vielä jälkikäteenkin. 
Samoin myös Eskolle.    

Toivottaa koko Pohjois-Suomen osasto
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Aune Kukkonen on meidän kannatusjäsen. Kannatusjä-
senten ikää me ei tiedetä, joten me ei tiedetty, eikä al-
lekirjoittanut edes uskonut, että Aunella oli 80-ikävuotta 
jo täynnä. 

Aunen ja Eskon lapset olivat yllättäneet päivänsanka-
rin. Kutsu syntymäpäiville oli valokuvan kera sanoma-
lehti Kalevassa.

Aune on ahkera tapaamisissamme kävijä. Hän on ai-
na hymyilevä, iloinen ja valoisa. Jos joskus sattuu jotain 
ikävääkin, niin Aune osaa sen kyllä positiivisella ja iloi-
sella mielellä meille kertoa.

Aune on kertonut meille paljon juttuja, millaista oli sil-
loin ”vanhan Pohjois-Suomen osaston” aikaan. Mukavia 
ja kannustavia juttuja on tullut myös Kyyrönkaita-reis-
suilta.

Teksti Eeva Helama

aunea 
onnittelemassa



u	Pentti Laakko ja Kauko Ojala.
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Tapaamisessamme lokakuussa meidän piti suunnitella, 
miten me aiotaan askarrella seuraavassa tapaamises-
samme joulun merkeissä 11.11. Mutta niin meille ei käynyt. 

Olin jossakin vaihessa saanut tietää milloin on sihtee-
rimme syntymäpävä. Olin sen heti kirjoittanut itselleni 
muistiin ja huomannut, että nytpä tuleekin täyteen täy-
det kymmenet. Meillä oli hyvä tuuri. Eijalla sattui juuri nyt 
olemaan koulutus Seinäjoella, eikä hän ollut mukana. 
Me emme yleensä järjestä juhlia, mutta nyt päätimme 
yhdessä, että niin me nyt tehdään.

Eija on sihteerimme, rahastonhoitajamme ja on yhdis-
tyksen kannatusjäsen. Eija työskentelee sairaanhoitajana 
korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklikalla. Eija oli muka-
na, kun Pohjois-Suomen osasto noin neljä ja puolivuotta 
sitten ”herätettiin henkiin”. Olemme iloisia, että Eijalla on 
halua ja voimia työn ohessa jaksaa olla joukossamme.

Eija on meille todella tärkeä. Hän on ystävällinen, aina 
iloinen, myötäelävä ja kannustava. Kaiken muun ohessa 
Eija on suorittanut myös syöpähoitajan tutkinnon.

Yllätysjuhlailtana odottelimme Eijaa. Hän sattui työasi-
an vuoksi olemaan vähän myöhässä. Soitin Eijalle ja ky-
syin, että milloin hän tulee. Eija vastasi, että lähdin juuri 
OYS:n parkkipaikalta ja kysyi minulta, että pitääkö minun 
tuoda kaupasta jotain askartelutarvikkeita. Sanoin, että 
emme tarvitse. Tule pian, me odotamme sinua.

Odottaessamme Eijaa, harjoittelimme onnittelulaulua. 
Olimme saaneeet vieraaksemme ”vertaisemme” Pentti 
Laakon, joka toimi meidän laulattajana ja hänellä oli mu-
kana ystävä, Kauko Ojala, joka säesti lauluamme haita-
rilla. Onnittelulaulun sanat olivat meille vieraat, mutta sä-
vel oli tuttu. Se on kalliolle kukkulalle. Sitten Eija lopulta 
tuli. Nousimme kaikki seisomaan ja lauloimme hänelle 
onnittelulaulun. Eija katsoi ihmeissään ja tajusi hetken 
päästä, ketä tässä onnitellaan.

Yllätysjuhlan aloitimme kahvitarjoilulla. Elsi oli leiponut 
herkullisen kinkkupiirakan ja allekirjoittanut oli leiponut 
rahka-luumu-kermakakun. Tavallisesti meillä ei ole tapaa-
misissamme tarjoilupöytää, mutta Elsin kanssa suunnit-
telimme, että niinhän juhlissa pitää olla. Kaunis valkoinen 
liina ja moniväriset kynttilät tarjoilupöydällä ja niin myös 
kahvipöydällä, koska jokainen eletty vuosikymmen on eri-
lainen ja myös eri värinen. Eijan kahvipöydällä oli käsin 
koristeltu pöytäliina, joka oli yhtä vanha, kuin Eija.

Laulattajalla oli mukanaan lauluvihkot. Saimme toi-
voa, mitä haluamme laulaa. Eijan laulutoive oli ” Lähte-
vien laivojen satama.” Laulun sanat ja sävel olivat kos-
kettavat. Laulujen välissä, meillä kaikilla oli mahdollisuus 
käyttää puheenvuoroja ja sanoa jotain Eijalle. Eijan syn-
tymäpäivälahjan toivottiin antavan hänelle kosmetolo-
gista iloa ja lisäksi, että voisi vielä kukkien kuihduttua, 
joulunaikaan kynttilän valossa, muistaa yllätysjuhlia. Kun 
laulaja Pentti ja haitarinsoittaja Kauko lähtivät, me jäim-
me vielä pitkäksi aikaa keskenämme juttelemaan.

Kaikkea hyvää, Eijalle, jatkossakin. Toivomme, että 
kaikki se, mitä olet meille antanut, jatkuu mahdollisimman 
pitkään. Sitä toivoopi koko Pohjois-Suomen poppoo.

Teksti Eeva Helama

yllätysjuhlat 11.11.

u	Hilja ja Aarne Paavola ja Eija Matero.

u	Juhlatunnelmaa.



u	Pikkujouluvieraita.
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Pohjois-Suomen osaston pikkujoulu alkoi mukavalla jut-
tutuokiolla. Joimme juttujen lomassa kahvia, tonttulakit 
päässä, Hiljan leipomien, herkullisten joulutorttujen kera. 
Olimme tulleet klo 17.00, kuten tavallista. Tunnin päästä 
ajoi Aleksinkulman pihalle kaksi isoa taksia ”porukkaa” 
pullollaan. Olimme kutsuneet vieraita Eijan välityksellä. 
OYS:ssa oli sopeutumisvalmennusleiri vasta sairastu-
neille suusyöpäpotilaille. Vieraita oli 15. Osa ”vertaisi-
amme”, osa heidän omaisiaan tai kavereitaan. Mukana 
olivat myös vt. kuntoutusohjaaja Tuula Häikiö, syöpäsai-
raanhoitaja Mirkka Teräsniska ja sihteerimme Eija Mate-
ro. He olivat kaikki kurssin vetäjiä.

Alkajaisiksi tarjoilimme kaikille kahvia. Sitten esittäy-
dyimme. Kerroimme lyhyin sanoin oman tarinamme. 
Joukostamme, Sakari, antoi meille kaikille elämänvoi-
maa ja intoa. Monista sairauden tuomista vaikeuksis-
ta huolimatta Sakari on kova hiih-
täjä. Kilometrin matkan hän hiihtää 
kolmeen minuuttin ja kaiken kuk-
kuraksi Sakari on voittanut kul-
taa Pojois-Pohjanmaan piirin 70 v 
- mestruuskilpailussa. Todella hyvä 
suoritus. Sitten oli vieraiden vuoro 
kertoa, mistä he olivat kotoisin ja 
minkälainen oli heidän tarinansa. 
Vieraita oli Keminmaalta, Kajaanis-
ta, Pudasjärveltä, Vihannista, Raa-
hesta, Suomussalmelta, Ylivieskas-
ta, Siikajoelta ja Kiimingistä. Harmi, 
että ei ollut yhtään Oulusta. Monilla 
heistä on pitkä matka matkustaa sa-

toja kilometrejä kuukausitapaamisiin. Joskuskin vertai-
sen tapaaminen varmaan piristää.

Meillä oli onnea. Vieraiden joukosta löytyi yhteislaulu-
jen vetäjä. Hän lauloi meille kauniin joululaulun ja yhdessä 
laulaessamme joululaulut saivat meidät kaikki joulutunnel-
maan. Laulujen välissä tapahtui vähän muutakin. Meillä oli 
leikkimielisiä kilpailuja. Se, joka hävisi kilpailun, hänen pi-
ti esittää laulu, runo tai joku tarina. Ensimmäisen kilpailun 
hävisi vieraamme Tuula. Hän lauloi meille kauniisti. Sen 
jälkeen ei varmaan kukaan enää halunnut hävitä. 

Sitten puheenjohtaja kertoi yhdistyksestämme ja Poh-
jois-Suomen osaston toiminnasta. Jaoimme kaikille Uusi 
Ääni -lehden ilmoittautumislomakkeen.

Seuraavana pidimme vieraiden ja pikkujoulun kunniak-
si ilmaiset arpajaiset. Arpajaisten jälkeen joku ehdotti, että 
laulettaisko me joulupukki-laulu ja niinhän me tehtiin. Kes-

ken laulun ovelta kuului MELKOINEN 
koputus. Pikkujoulun vetäjä kiiruhti  
avaamaan ovea ja hetken kuluttua 
hän tulee iso joulusäkki kainalossa.

- Ei siellä ollut ketään. Näin tont-
tulakin heilahtavan ulko-ovella ja sit-
ten se häipyi, vetäjä totesi. 

- Oven takana oli tällainen joulu-
säkki. Kai tämä pussin sisältö meil-
le kuuluu, kun kerran meidän ovelle 
tuotiin, vetäjä totesi.

Sitten me alettiin tyhjentämään jou-
lusäkkiä. Vetäjä antoi jokaiselle erinä-
köisen joulupaketin. Toiset saivat ison 
paketin ja toiset aivan pienen. Kaikis-

sa paketeissa oli hienot  rusetitkin. Paketeista löytyi kyntti-
länjalkoja, kauniita kynttilöitä, tuikkukynttilän alustoja, lau-
tasliinoja, kuusenpalloja, kuusenkoristeita ja paljon, paljon 
muuta. Ei ollut ainuttakaan samanlaista lahjaa. 

- Onpa se tonttu ollut ahkera, kun on ihan kaikille ehti-
nyt näin kauniin paketin laittaa, joku sieltä joukosta huo-
mautti.

Lopuksi tarjoilimme vielä kahvia ja toivotimme hyvää 
joulua. 

Toivottavasti annoimme vastasairastuneille voimaa 
jatkossakin jaksaa iloisin mielin eteenpäin.

Teksti Eeva Helama

pikkujoulussa paljon 
porukkaa

u	Pikkujoululeikkejä.

u	Joulupukin lahjasäkki vielä avaamatta.



trakeostomia

huuhtelulaite 
- säännöllinen käyttö    
  pidentää ääniproteesin   
  käyttöikää

puhdistusharja 
- proteesin tehokkaaseen ja           
  helppoon puhdistamiseen

uusia innovaatioita hoitotyöhön

PL 4 (Piispantilankuja 6 A), 02241 Espoo
Puh. 09 417 606 00, fax 09 417 606 90
www.steripolar.fi

Provox®
tuoteperhe

LaryClip 
- hellävarainen liimapohja 
  Larytuubille ja  
  LaryButtonille  
  

tulppa 
- proteesin läpi tapahtuvan  
  vuodon hallitsemiseen
- Vegalla oma tulppa

liimapohjat 
- ihoystävällinen liima

 Vega ääniproteesi 
- paras äänenlaatu

kosteuslämpövaihdin 
- parempi hengitysilmanlaatu 
- vähentää yskimistä

LaryButton 
- stooman aukipitämiseen 
- erittäin pehmeä silikoni

Larytuubit
- stooman aukipitämiseen 

FreeHands 
- mahdollistaa “hands  
  free” -puheen   

suihkusuoja
- liimapohjaan ja  
  trakeostomiatuubiin

kiinnitysnauha 
- herkkäihoisille, jotka eivät  
  voi käyttää liimapohjaa
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Osastojen kuulumisia

Lauantaina 19.2.2011 Tampereen osasto piti vuosikoko-
uksensa kirkkaan auringonpaisteen vallitessa. Vaikka ki-
reä pakkanen nipisteli ulkona poskipäitä, sisällä oli aurin-
koinen ja lämmin tunnelma. 

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Esa Tommo-
la rytmitti virallisen kokouksen kulkua sopivasti pienillä, 
asialistasta poikkeavilla tapahtumilla:  Ensimmäistä ker-
taa kokouksessa vieraillut sairaanhoitaja Anne Ollgren 
sai esitellä toimintaansa Taysin syöpäsairaanhoitajana , 
Veikko Salo sai tupla-ablodit täytettyään pyöreitä vuosia 
ja sihteeri Sirkka Verälä sai kauniin kiitospuheen luotet-
tavasta toiminnasta lahjan kera osaston puheenjohtaja 
Matti Niemisen välittämänä. 

Johtokunnan valmistelemat asiakirjat hyväksyttiin 
muutamien tarkentavien kysymyksien jälkeen ja osallis-
tujat saattoivat vain myöntää vastuuvapauden toimijoille. 
Uusi johtokunta valittiin sopuisasti ja sihteeriksi edelleen 
Sirkka Verälä. Entiset tilintarkastajat valittiin samassa 
kokoonpanossa ja naistoimikunta jatkaa ennallaan herk-
kujen loihtimista keittiössä. 

Kokouksen osanottajia huolestutti se, ettei uusia suu-
syöpäpotilaita ole saatu toiminnan pariin. Heille yhteiset 
tapaamiset iloineen ja suruineen sekä toisten potilas-
jäsenten tuki olisivat varmasti yhtä tärkeitä kuin tähän-
kin asti on koettu yhteisen historian aikana. Johtokunta 
miettinee siihen keinoja seuraavissa kokouksissaan.  

Teksti Siru Pöyry

tampereen 
osastolla  
leppoisa 
vuosikokous

u	Puheenjohtaja Matti Nieminen ja 
 sihteeri Sirkka Verälä. u	Tampereen osaston väkeä.

u	Naistoimikunta.
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Osastojen kalenterit

pOhjOis-KaRjalaN OsastO

Osaston kokoontumisia ja tapahtumia voi 
tiedustella osaston yhteyshenkilöiltä.

Toivo Voutilainen, puheenjohtaja, omaistukihenkilö
puh. 044 5008 917

Kaija Voutilainen, suusyöpätukihenkilö
puh. 040 5434 613

KyMENlaaKsON OsastO

Kokoukset joka kuukauden viimeinen maanantai 
klo 16.00.

Kuusankoskella tapaamiset  
Voikkaan kirkon seurakuntasali  
os. Kirkkokuja 1, 45910 Voikkaa
18.04.,  26.9., 28.11.

Kotkassa 23.5., 31.10.  
os. Kotkankatu 16 B 3-kerros,  
Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen toimisto
1.6.-31.8.10 välinen aika kesälomaa

Osaston yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja, kurkkusyöpätukihenkilö
Kari Niemi
Riekonpolku 6, 45740 Kuusankoski
Kari.niemi@pp.inet.fi

Varapuheenjohtaja, suusyöpätukihenkilö
Pentti Rantalainen
puh. 044 0212 351
Rauhankatu 2 A 11, 48100 Kotka 

Sihteeri, omaistukihenkilö
Anita Niemi
puh. 040 5731 483
Riekonpolku 6, 45740 Kuusankoski
anita.niemi@pp.inet4.fi

Rahastonhoitaja
Anja Mauno
puh. 0400 158 574
Hakakuja 3 C 30, 54700 Kuusankoski
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päijät-häMEEN OsastO

helmikuu -Osaston vuosikokous SY-KE:ssä 
    Hämeenkatu 7 A  
    24.2.2011 klo 18.00    

Maaliskuu -Kuukausipalaveri SY-KE:ssä 
    Hämeenkatu 7 A   
    31.3.2011 klo 18.00

huhtikuu -Kuukausipalaveri SY-KE:ssä 
    Hämeenkatu 7 A  
    28.4.2011  klo 18.00               
  
toukokuu -Kevään päätöspalaveri 
    (paikka ja aika avoin)  
    (26.5.2011) ??                                              
                      
Kesä-   -Mahdollinen kesäretki    
    avoin 

heinäkuu (kohde ja aika päätetään kevään 
    palavereissa) 

syyskuu -Syksyn aloituspalaveri 
    (paikka ja aika avoin) 
    (29.9.2011)?? 
 
lokakuu -Kuukausipalaveri SY-KE:ssä 
    Hämeenkatu 7 A  
    27.10.2011 klo 18.00                                                            
 
Marras- Yhdistetty kuukausipalaveri / 
joulukuu pikkujoulu päätetään myöhemmin
    (paikka ja aika avoin)

Jokaisessa palaverissa käsitellään ja vahvistetaan 
seuraava tapahtuma, joten läsnäolosi on tärkeä.

Osaston yhteyshenkilöt

Leo Koivisto
puheenjohtaja, tukihenkilö (K)
(03) 7334 442

Tuomo Mikkonen
sihteeri, rahastonhoitaja, tukihenkilö (K)
040 5188 960
tuomo.mikkonen@nic.fi
              

pOhjOis-sUOMEN  tapaaMisEt  KEVät 2011

10.3.2011   klo 17.00. Aleksinkulma,  
    Hansa Kabinetti
    Vuosikokous
    Kajaanin retken suunnittelua

15.4.2011 Teemme retken junalla KajaaNiiN                         
klo 9.10.–20.45. KUtsU
                      
Toivomme tapaavamme Kajaanissa paljon  
kurkku-ja suusyöpäpotilaita ja jos mahdollista
omaisen kera. Juna lähtee Oulusta klo 9.10. ja  
on Kajaanissa 11.45. Paluujuna lähtee Kajaanista 
18.01. ja on Oulussa 20.45. Routavaurioiden takia 
junien aikataulut voivat muuttua.          

Tapaamisemme on Pohjois-Suomen 
syöpäyhdistyksen tiloissa. 
Osoite on Lönnrotinkatu 6 A 1, 87100 Kajaani                    

Ilmoitatko puheenjohtajalle heti, kun olet innokas 
tulemaan Kajaaniin tapaamaan vertaisiasi.
                                
TERVETULOA!                    
                              
28.5.klo 13.00 

Meillä on Talvikauden päättäjäiset. 
Ne ovat Pohjois-Suomen syöpäyhdistyksen 
kesäpaikalla, Villa Toivossa Hietasaaressa.
Toiveiden mukaan päivä on LAUANTAI ja  
KLO 13.00 AlKAEN. Pidetään yhdessä hauskaa.
Osoite on Kaljaasintie 6, Hietasaari
                            
Tarjoilun vuoksi ennakko ilmoittautumista  
minimissään 2 päivää aiemmin. 
                            
TERVETULOA!

Osaston yhteyshenkilöt

Eeva Helama, puh.joht. suunalueen tukihenkilö
puh.08 5569 221, 040 9524 934
eeva.helama(at)gmail.gom

Eija Matero, sihteeri,rahastonhoitaja 
syöpätautien sairaanhoitaja OYS,KNKT PLK
puh.08 3153 786, 050 5240 893
epe.matero(at)suomi24.fi  
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saiMaaN OsastO

Saimaan osasto järjestää tukihenkilötoimintaa 
ja virkistystä kurkku- ja suusyöpäpotilaille. 
Virkistystoimintaan kuuluvat mm. kesäretket, 
teatterimatkat ja perinteinen pikkujoulu 
Kyyrönkaidassa. Kesällä on käyty vieraisilla  
ns. nyyttikesteillä. Osasto rahoittaa toimintaansa 
myyjäisillä ja arpajaisilla. Myyjäistuotteet ovat 
omaa tuotantoa.

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

Osaston kokoontumisia ja tapahtumia  
voi tiedustella osaston yhteyshenkilöiltä.

Vesa Hujala, puheenjohtaja
Mustapääntie 4, 54800 Savitaipale
puh. 040 5101 326
vesa.hujala@suomi24.fi

Antti Junnonen, varapuheenjohtaja, tukihenkilö (K)
Kaaramakatu 5 as 1, 53810 Lappeenranta
puh. 0400 9822 256
anttijunnonen@suomi24.fi

Marja-Liisa Markkanen, sihteeri, rah.hoitaja, 
tukihenkilö (S)
Kaukaantie 3 A 1, 52200 Puumala
puh. 050 5901 149
marja.markka@suomi24.fi

Jaakko Jäderholm, tukihenkilö (K)
Kurukatu 7, 53400 Lappeenranta
puh. 0400 658 432

EtElä-pOhjaNMaaN OsastO

Kokoontumiset alla mainittuina päivinä  
Seinäjoen järjestötalolla, Kauppakatu 1,
60100 Seinäjoki (toinen kerros).

4.3.   klo 12.00

15.4. klo 12.00

TERVETULOA  kaikki osastomme jäsenet sekä 
muut toiminnastamme kiinnostuneet!

Osaston yhteyshenkilöt

Puheenjohtaja
Rauni Käpynen
Luomanranta 2 as 23, 60100 Seinäjoki
puh. 0400 363 976
rauni.kapynen@netikka.fi

Varapuheenjohtaja
Olli Iso-Tuisku
Kiikerinkyläntie 219, 60800 Ilmajoki
puh. 0500 268 105

Sihteeri, rahastonhoitaja
Raili Iso-Tuisku
puh. 050 5308 547
raili.iso-tuisku@netikka.fi

Suun alueen tukihenkilö
Antti Lehtonen
Kartanotie 2, 62900 Alajärvi
puh. 044 5575 440
puh. 06 5572 190

Kurkun alueen tukihenkilö
Kauko Hintsala
Selkätie 276, 61300 Kurikka
puh. 040 7441 585
khintsala4@gmail.com
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taMpEREEN OsastO

Kuukausikokoukset alla mainittuina päivinä  
klo 12.00    
Johtokunta kokoontuu klo 11.00.

19.03. 16.04. 21.05.            17.09.  22.10. 
19.11.  pikkujoulun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kokouspaikka on  Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen  
kerhohuone,  Pellavatehtaankatu 12,  Tampere

Kurkku- ja Suusyöpäpotilaiden puheterapiaryhmät 
kokoontuvat TAYS:n Foniatrian klinikalla 
Z5:ssä joka toinen keskiviikko (parillinen viikko) 
seuraavasti:
09.03. (suu ) 23.03. (kurkku) 06.04. (suu)  
20.04. (kurkku) 04.05. (suu) 18.05  (kurkku)  

10.08. (suu) 24.08. (kurkku) 07.09. (suu)  
21.09. (kurkku) 05.10. (suu) 19.10. (kurkku)
02.11. (suu) 16.11. (kurkku) 30.11. (suu)   
14.12. (kurkku)

Puheterapiaryhmä kokoontuu Kanta – Hämeen 
keskussairaalassa Hämeenlinnassa  alla
mainittuina päivinä klo 13.00.
22.03. 19.04. 21.05. 20.09.   25.10. 22.11. 
13.12.

TERVETULOA

Osaston yhteyshenkilöt

Nieminen Matti – puheenjohtaja, kurkun alueen 
tukihenkilö , puh. 040 7720 248

Pekkanen Jukka – varapj. , kurkun alueen 
tukihenkilö,  puh. 040 5635 732

Mäkelä Marja-Riitta – rahastonhoitaja, puh. 
050 5460 936

Verälä Sirkka – sihteeri; puh. 0400 739 727  
sirkka_m.verala@luukku.com

tURUN OsastO

Kokoontumispaikkana on Lounais-Suomen 
Syöpäyhdistyksen toiminta- ja palvelukeskus  
MERI-KARINA, Seiskarinkatu 35, Turun Hirvensalossa. 
Bussi nro 54 lähtee Turun kauppatorin laidalta, 
päätepysäkki on Meri-Karinan parkkialueella.

02.03.2011 Meri-Karina keskiviikko klo 18.00
06.04.2011 Meri-Karina keskiviikko klo 18.00
04.05.2011 Meri-Karina keskiviikko klo 18.00
08.06.2011 Meri-Karina grilli-ilta, aloitellaan klo 17.30
07.09.2011 Meri-Karina keskiviikko klo 18.00
05.10.2011 Meri-Karina keskiviikko klo 18.00
03.11.2011 Meri-Karina keskiviikko klo 18.00
11.12.2011 Meri-Karina sunnuntai 12.00
elokuun alku  Kesäretki  
25.–26.11.2011  pikkujouluristeily  
 
Kesäretkestä ja pikkujouluristeilystä tarkemmin 
kutsukirjeessä, muusta mahdollisesta syksyn 
toiminnasta erillisellä osastokirjeellä tai syksyn 
lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla. Tervetuloa 
kaikki osaston jäsenet ja muut toiminnastamme 
kiinnostuneet.

Yhdistyksen ja osaston toiminnasta saa lisätietoa 
osaston yhteyshenkilöiltä ja internet-sivuilta 
osoitteesta www.le-invalidit.fi

Osaston yhteyshenkilöt

Merja Lindqvist
puheenjohtaja, tukihenkilö suusyöpä
Koulutie 5, 21140 Rymättylä (Naantali)
puh. 040 531 6424
merja.lindqvist@pp1.inet.fi

Jouko Kaatrakoski
varapuheenjohtaja, tukihenkilö kurkkusyöpä
Kanslerintie 6 D 92, 20200 Turku
puh. 040 482 3290

Aino Koivunen
sihteeri, tukihenkilö omainen
Kuovinkatu 12 as 9, 20760 Piispanristi (Kaarina)
puh. 0400 700 386
aino.koivunen@dnainternet.net

Aulikki Alanko
taloudenhoitaja
Killivuorenkatu 9, 20900 Turku
puh. 050 552 5044
aulikki.alanko@gmail.com
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UUdENMaaN OsastO

Päiväkokoontumiset alkavat klo 13 ja paikkana on 
Paavalin Kirkon seurakuntasali, Sammatintie 5,  
Helsinki. Muutamiin tilaisuuksiin on jo ohjelma 
valmiina, mutta ehdotuksia ja toivomuksia otetaan 
mielihyvin vastaan.

seuraavat torstaipäivät klo 13.00

10.3  Vuosikokous
24.3  suuhygienisti satu antila
07.4
28.4  

iltakokoontumiset
alkavat klo 17.30 ja paikkana on  
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen toimisto, 
Kolmas Linja 29 (katutaso), Helsinki

Tiistai  19.4 (klo 16 johtokunta)

TERVETULOA kaikki osaston jäsenet ja muut 
toiminnastamme kiinnostuneet !

Huhtikuussa pidämme jälleen kirpparipäivän 
Valtterissa (viikko 15 ?).

Kevätkauden päätteeksi vierailemme jossakin 
mielenkiintoisessa paikassa ja syömme siellä
lounaan. 

Osaston yhteyshenkilöt

Teuvo Ylikoski
Osaston puheenjohtaja, tukihenkilö (S)
040 5110 163
teuvo.ylikoski@maastohiihto.fi

Taina Rapanen 
Varapuheenjohtaja, tukihenkilö (S)
040 7202 927

Taru Först
Osaston sihteeri
040 7257 076
taru.forst@saunalahti.fi
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Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistys ry järjestää Kyyrönkaidassa  
kurkku- ja suusyöpää sairastaneille ja läheisille seuraavat kurssit.

Kurssitoiminta vuonna 2011

9.–14.5. KUNtOUtUs- ja ValMENNUsKURssi
Viikolla kuntoudutaan, saadaan tietoa, ohjausta ja virik-
keitä mielekkääseen vapaa-aikaan sekä tavataan ver-
taisia. Viikon aikana halukkaat voivat tehdä kurssikes-
kuksen kevätkunnostustöitä. Kurssi on tarkoitettu sekä 
uusille että aiemmin mukana olleille. Kurssin omavastuu 
kaikilla 100 €/hlö
Hakuaika päättyy 8.4.2011

4.–9.7. sOpEUtUMisValMENNUsKURssi  
sUUsyöpääN s aiRastUNEillE ja lähEisillE
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille suusyöpäpoti-
laille ja omaisille. Ensi kertaa yhdistyksen sopeutumis-
valmennuskurssille osallistuvalle potilaalle ja omaiselle 
kurssi on maksuton eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. 
Muilla omavastuu 100 €/hlö.
Hakuaika päättyy 3.6.2011

11.–16.7. sOpEUtUMisValMENNUsKURssi  
KURKKUsyöpääN saiRastUNEillE ja lähEisillE
Kurssiohjelmassa on asiantuntijaluentoja, puheohjaus-
ta, pienryhmätoimintaa, liikuntaa ja vapaa-ajanviettoa. 
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille kurkkusyöpä-
potilaille ja omaisille. Ensi kertaa yhdistyksen sopeutu-
misvalmennuskurssille osallistuvalle potilaalle ja omai-
selle kurssi on maksuton eikä edellytä yhdistyksen 
jäsenyyttä. Muilla omavastuu 100 €/hlö.
Hakuaika päättyy 10.6.2011

3.10.–8.10. KUNtOUtUs- ja ValMENNUsKURssi 
Viikolla kuntoudutaan, saadaan tietoa, ohjausta ja virik-
keitä mielekkääseen vapaa-aikaan sekä tavataan vertai-
sia. Lomaviikolle voivat hakea sekä uudet että aiemmin 
mukana olleet. Kurssin omavastuu kaikilla 100 €/hlö.
Hakuaika päättyy 2.9.2011

Kursseilla on täysihoito sisältäen majoituksen ja ruokai-
lut.

KURssiEN RahOitUs
Kurssien rahoituksesta vastaa Raha-automaattiyhdistys, 
sekä Suomen kurkku- ja suusyöpäyhdistys.

haKUMENEttEly
Hakulomake on saatavissa Suomen Kurkku- ja  
Suusyöpäyhdistys ry:n toimistosta tai www-sivuilta 
(www.le-invalidit.fi), paikallisosastoista tai Uusi Ääni  
-lehdestä. 

MatKa-aVUstUKsEt
Kursseille osallistuvien matkakulut korvataan juna- ja 
linja-autotaksoja noudattaen 50 euroa ylittä vältä osalta. 
Omalla autolla matkustaville maksetaan 15 senttiä/km 
+ 1 senttiä kanssamatkustajasta. 50 euron omavastuu.
Lisätietoja tarvittaessa 
puh. 044 750 3732 tai le-invalidit@kolumbus.fi
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Elettyä elämää

Kari Niemi 
- viisi vuotta sitten ja nyt
perjantai 10.02. 2006 Minulta leikattiin äänihuulista syö-
pä ja minusta tuli ’nappikurkku-poika’. Kotiuduin sairaa-
lasta tiistaina 21.02.2006. Sen jälkeen alkoi sädehoito, 
jossa meni noin 7 viikkoa, kun Pääsiäinen oli välissä. 
Jotenkin selvisin syöpä- ja leikkaus-sanashokista. Toi-
nen asia oli pahempi, kun neljä lääkäriä sanoi, että työt 
on nyt tehty. 

Mitäs nyt? 38 vuotta olin aamulla lähtenyt töihin mihin 
päin milloinkin maailmalle, aina talon korkeimmalle pai-
kalle eli katolle (huopakatot), työnimenä Pitkä-pikimies. 
Töitä tehtiin aamusta iltaan. Välillä piti ottaa ruokatunti-
kin jatkoks. Harvemmin lähdin kotoonta normaaliin päi-
vätyöhön. Kotona olin viikonloppuisin välillä kuukausien-
kin päästä, riippuen missä työmaat oli. Harrastuksia ei 
ollut mahdollista oikein harrastaa, koska piti huilata seu-
raavaa työpäivää varten. Mitäs nyt, kun on leikattu ja 
sädehoito annettu. Anitakin lähtee töihin aamu-, ilta-, tai 
yövuoroon. Alan tuijottaa telkkaria. Uutena kanavana nä-
kyy urheilukanava. No sielt tulee Golffii eikä muuta mon-
ta tuntii ja koko viikonlopun. Viikot meni lenkkeillessä ja 
viikonloput torstaist sunnuntaihin katsellessa golffii. Hei, 
sehän alkoi minua kiinnostaa, minkähänlaista olisi pe-
lata.

Osaston puheenjohtaja Mauri Saarivirta kävi minua 
tukihenkilönä tapaamassa sairaalassa ennen leikkaus-
ta ja kertomassa Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdis-
tyksestä / Kymenlaakson osaston tuki-henkilöistä sekä 
Kyyrönkaidan kurssikeskuksesta. Sain samalla Le-poti-
laskansion, mistä löytyy tietoa sairauteen ja henkiseen 
valmennukseen leikkauksen jälkeen sekä käytännön 
asioista ja kursseista. 

Kevät meni kesää kohti ja telkkarista tuli Golffii. Nyt 
jo vartuin torstaipäivää, sillä olinhan jo kiinnostunut moi-
sesta pelistä. Maanantaina tuli postilaatikosta Koski 
Golfin uutislehti, missä oli tulevan kesän tapahtumia ja 
harrastajien kertomuksia, kuinka kiva ja sosiaalinen lii-
kuntamuoto golf on. Kysyin Anitalta, missäs Koski Golf 
on, no sehän on Kuusankosken Eerolassa. Siellä ollaan 
käyty talvella, missä Anita on hiihtänyt UPM-Aarnihiihtoa 
ja käynyt töiden puolesta keskus-Arkistossa sen enem-
pää ajattelematta, että siinähän on golf-kenttä. Talvella 

ei näy väylät eikä griinit, vaan hiihdetään latusia pitkin
Viikko oli kulunut ja Anita lähti iltavuoroon töihin ja tu-

lee kotiin vasta klo 22.00. Otan polkupyörän ja lähden 
etsii Eerolasta golf-kenttää. Löytyihän kenttä, mut eka 
moka: verkkarit jalassa. Joku on tullut sinisellä helikop-
terilla tänne pelaamaan. Kentällä on pukeutumissäännöt 
(ei verkkarit eikä farkut), vaan suorat housut ja pikeepai-
ta tai vastaava kauluspaita. Huh, onpas touhua.Laitan 
polkupyörän pallokopin seinää vasten. Näen harjoitus-
alueen (reinc). Tulee nuori pitkäpoika ja muita ihmisiä 
bägeineen reincille. Pitkäpoika olikin pro Tommi Hent-
tu. Kysyin, mitäs kun haluaisin alkaa pelaamaan golffia. 
Tommi sanoi siihen, että täytyy ilmoittautua Griin Gard 
–kurssille. Sanoin, että ilmoittaudun nyt. Asia järjestyi, 
koska yksi mahtui kurssille ja siitä alkoi uusi harrastus. 
Joka aamu lähdin pyörällä opettelemaan lyöntejä - drai-
vii, shippii, puttii juhannukseen asti. 

Kotona alettiin puhumaan tukihenkilöistä, koska tämä 
syöpä-asia oli kummallekin uusi. Itse en ollut tavannut 
ketään nappikurkkua aikaisemmin ja Anita vuonna 1968 
vain yhden potilaan. Luettiin kansiosta nimiä. Jaakko 
Mauno asuu Kuusaankoskella, mut kuka Mauno? Anita 
tunsi jänis Mauno Taxi Mauno risust ja tikust yksi, vaikka 
Anita tuntee melkein kaikki Kuusaalt ja vähän ylikin. Mi-
kään ei tuntunut tutulta. 

Alettiin lukemaan Uusi Ääni -lehteä ja syksyn virkis-
tysviikko tuntui mukavalta, kun kuntokin oli ihan hyvä. Ei 
muuta, kun luuri käteen ja soittamaan Helsinkiin. Paula 
Aarikka vastasi ja suositteli kurkkupotilaan sopeutumis-
valmennusviikkoa Kyyrönkaidassa ja ei muuta kun me-
noks. 

Heinäkuussa oltiin Kyyrönkaidassa ja kumpakin ko-
ettiin olomme tervetulleiksi ja samaan sakkiin kuuluvik-
si toisten potilaiden ja omaisten kanssa. Kotiin tultuam-
me oli posti tuonut Jaalan uutiset. Ilmoitus: Lampila-golf 
on avannut 3-väyläisen par-kentän. Syksyllä tulee kol-
me väylää lisää ja seuraavana vuonna viimeiset kolme 
väylää eli yhdeksän väylää. Taas menoks Jaalaan tu-
tustumaan. Ostettiin kummallekin osakkeet. Pääsi heti 
pelaamaan, kun Anitalla ei ollut vielä kurssia suoritet-
tu. Heinäkuun lopussa oli kurssi suoritettu. Kesä kuluikin 



 25 

kiertäen kolmea väylää kahdestaan tai viisi palloa per 
väylä. Tuli lyöntiharjoitusta eikä tarvinnut reincil reenata.

 Syksyllä mentiin Kyyrönkaitaan, missä selvisi, kuka 
on Mauno. Sitten taas Lampilaan, nyt kuutta väylää kier-
tämään - oli mahtavaa. Talvi meni Golffia katsellessa ja 
välillä lenkillä kävellen tai hiihtäen. Lomamatkat ollaan 
vietetty jossakin etelän lämpöisessä ja pidetty uimakil-
pailuja altaalla. Voitin aina Anitan, vaikka en osaa uida 
kunnolla. Anita protestoi, kun miä muka juoksin altaassa. 
Allaspojat oli tuomareita ja julisti Anitan voittajaksi? Pe-
kingissä käytiin kaupunkilomalla, mistä jäi mieleen isot 
rakennukset, pienet ihmiset ja hyvät lämpöiset vihannek-
set. Makuelämykset leikkauksen jälkeen ovat olleet sa-
hanjauhon makuisia. 

Vuosi vaihtui ja tuli maaliskuu. Jaakko ja Anja tuli-
vat meille kertomaan, että Kymenlaakson osaston vuo-
sikokous on Kotkassa ravintola Duetossa 28.03.2007. 
Sinnehän mentiin ja minusta tuli osaston puheenjohta-
ja ja Anitasta sihteeri. Anitalta loppuivat työt 2006 jou-
lukuussa tehtaan lopettamisen myötä. Nyt kummallekin 
tuli uudet harrastukset. Kesä meni Lampilaa kiertäen ja 
Kyyrönkaidassa, millä viikolla milloinkin. Tuli tukihenki-
lökoulutus ja kumpikin koulutukseen, sillä eläkeläisillä 
on aikaa. Leikkaus ei ole haitannut harrastamasta, pait-
si uima-kilpailuja. Nyt kilpaillaan golfissa ihan oikeesti. 
Vävy kysyy, missäs mummolan sakki on ja tytär siihen 
vastaa, että nappikurkkupoikien riennois tai golffis, kun 
ei muistanut.

 Olihan tämä sairaus kaikille uusi. Vuodet ovat jatku-
neet osaston, tukihenkilöasioiden ja golfin sekä lenkkei-
lyn merkeissä. Tukihenkilötapaamisia on ollut paljon. 
Siitä suuri kiitos KOKSIN henkilökunnalle. KOKSIN pu-
heterapeutti Anne Eeriksson ja K1-osaston Liisa Gos-
man ovat olleet aktiivisia keräten tietoa uusille potilaille 
kansioon ja kertoneet Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyh-
distyksestä ja Kymenlaakson osaston tukihenkilöistä. 
Tukihenkilönä on helppo mennä, vaikka asia on vaka-
va aina uudelle potilaalle, mutta olenhan itsekin ollut sa-
manlaisessa tilanteessa. Sairaalan henkilökunta on am-
mattitaitoista, osaavat kirurgit ja korvapolin henkilökunta, 
puheterapeutti ja osasto K1:n hoitajat ovat antamassa 
tukea tukihenkilöiden kanssa potilaalle. Elämä jatkuu ja 
leikkauksen jälkeenkin voi alkaa harrastaa uusia asioita 
eikä jäädä yksin. Meitä on monta. Osa potilaista on jak-
sanut tulla jo osastotoimintaan mukaan. 

HYVÄ, tulkaa kaikki mukaan voimien karttuessa. Kai-
kille oikein hyvää kevättä ja kesää. Nähdään Kyyrön-
kaidassa. Bägit on valmiina lähtemään korkean paikan 
leirille. Tämä on yksi harrastus, vuodessa yhdeksän kuu-

kautta golfia ja kolme kuukaut-
ta vaarina ja mummona, pikku 
mussukoita on 11, ihanaa.  

Terveisin Kari ja Anita Niemi 

SUOMALAINEN VOITTAA AINA.

Merkillisen hyvät osat!

Jokaisella ihmisellä on 
oikeus hyvään hoitoon.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

www.superliitto.fi

www.ray.fi



Muista muistiasi
Sattuuko joskus tavatessasi tutun/puolitutun, että nimi ei tule sitten millään mieleen juuri nyt. Älä huoli, et ole varmasti 
ainoa – eikä tuossa unohtamisessa ole mitään huolestuttavaa. Nimien muistaminen tai unohtaminen on sitä niin sa-
nottua lähimuistia, joka hyvin usein ”lipsahtelee”...

Varmastikin Sinulle on tuttu tämä ohje, jota mielestäni voi aivan hyvin käyttää, ainakin silloin tällöin;  jos joudut sa-
nomaan, ettet nyt muista nimeäsi sitten millään ja ystävä/tuttava sanoo vaikkapa; ”no Jokinen”, niin vastaa, että kyl-
lähän nyt sukunimesi muistan, mutta se etunimi…jos saat vastaukseksi etunimen, se riittäköön. Kyllähän tuo tietysti 
kuuluu siihen ”vanha vitsi kategoriaan, mutta voipi hyvin kokeilla…

Mutta asiaan – muistin harjoittelu pitäisi ehdottomasti kuulua meidän jokaisen päiväoh-
jelmaan.  Hyvin toimivan muistin merkitystä jokapäiväisissä toimissamme ei voi ylikoros-
taa ja asiantuntijat laativat erilaisia muistitestejä ja ohjeita toimivan muistin vaalimiseksi 
ja säilyttämiseksi.

Toisaalla tässä lehdessä on Helsingin Sanomista ”lainaamani” ja leikkelemäni, mieles-
täni hauska ja pätevä PÄTKIIKÖ-ohjesivu omiin  muistiharjoituksiin. Sivun on  laatinut toi-
mittaja Tiina Leinonen (HS) lähteet  professori Timo Erkinjuntti: ”Pidä aivosi kunnossa” ja 
tutkimusjohtaja Merja Hallikainen (haastattelu).
Kannattaa tutustua ja toimeksi vaan!

Teksti Mikko Maalaispoika

26 

M ari Viherkanto on 44-vuotias helmikuun alus-
sa suusyöpäsairautensa takia eläkkeelle 
jäänyt entinen kuvataideopettaja, jonka per-
heeseen kuuluvat tällä hetkellä käytännössä 

omaishoitajana toimiva, vuorotteluvapaalle vaimon sai-
rauden pahenemisen takia jäänyt puoliso Kai, ja kaksi 
lasta, 12-vuotias Vani-tytär ja 10- vuotias Tobias, jotka 
ovat Intiassa syntyneet ja adoption kautta omiksi lapsik-
si saatu. 

Mari osallistui alkusyksystä 2010 Syöpä-Cancer –leh-
den kirjoituskilpailuun ”Potilaan polku” tarinallaan suu-
syöpäsairaudestaan, johon hän sairastui ensimmäisen 
kerran jo vuonna 2001. Tarinassaan hän kertoo sairau-
den eri vaiheita kymmenen vuoden ajalta. ”Potilaan pol-
ku – tarina toivosta ja luopumisista” sijoittui kilpailussa 
toiseksi, osallistujia oli 140, joten hän on erittäin iloinen 
tästä rohkaisusta. 

Mari Viherkanto sai kirjoituskilpailusta palkintona lah-
jakortin BoD-kustantamoon kirjan julkaisemiseksi, ja on 
viime kuukausina työstänyt tuota kirjaa, laajentanut Poti-
laan polku –tarinaansa, jonka hän toivoo olevan keväällä 
valmis. Julkaisemistilaisuus tulee olemaan Sellon kirjas-
tossa Leppävaarassa, Espoossa huhti-toukokuussa hä-
nen toiveidensa mukaan. 

Kirjassaan hän kertoo 10 vuoden tarinan suun-kaulan 
alueen syövän kanssa elämisestä, kun lukuisat uusiutu-
mat johtavat lopulta tilanteeseen, jossa lääketieteelliset 
keinot on loppuun käytetty. Mari on käynyt läpi useita 
suuria leikkauksia eri vuosina, joista viimeiset kevääl-

lä 2010, kuuden viikon mittaisen normaalin sädehoi-
don, BNCT-hoidon eli kokeellisen boorineutronikaap-
paushoidon syyskuussa 2010, kokeellisen täsmälääke 
cetuximabi-hoidon ja viimeisenä yrityksenä kasvaimen 
etenemisen hillitsemiseksi helmikuussa 2011 cis-5FU –
sytostaattihoidon. Mikään ei ole hävittänyt Marin syöpää, 
mutta suussa ja kaulalla kasvain etenee tällä hetkellä 
onneksi melko hitaasti. 

Mari on kotona palliatiivisessa eli oireenmukaises-
sa hoidossa. Hän elää trakeostomoituna, eli hänellä 
on henkitorviavanne, ja siksi puhekykykin on mennyttä. 
Ruokailun hoitamiseen peg-vatsalaukkuavanteen kautta 
Mari on sopeutunut hyvin jo vuoden ajan. Kaiken kaik-
kiaan elämä tällaisen sairauden kanssa on kyllä hyvin 
haastavaa.

Kaikki ovat tervetulleita kirjan julkaisutilaisuuteen. Tar-
kempi aika kirjan julkaisutilaisuudelle ilmoitetaan myö-
hemmin järjestömme kotisivuilla. Kirjan tilausohjeet tule-
vat myös kotisivulle.

potilaan polku
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Miksi aivoja 
uuvuttaa?
n	Rasitusta on liikaa, jos työviikot 

venyvät yli 50-tuntisiksi. Rytmi-
tä vuorokausi niin, että siitä 8 
tuntia on työtä, 8 tuntia vapaa-
aikaa ja 8 tuntia lepoa. Pidä 
työstä tauko muutaman tunnin 
välein. Jos työ on fyysistä tai 
rutiinisuorittamista, haasta ai-
vosi vapaa-ajalla.

n	Aivot väsyvät myös, jos teke-
mistä ei ole.

n	Huono muisti voi olla liian alko-
holinkäytön, työuupumuksen 
tai masennuksen oire.

n	Kohonnut verenpaine, kohon-
neet veren sokeri- tai rasva-
arvot keski-iässä lisäävät riskiä 
sairastua muistisairauksiin 
myöhemmin.

n	7 000 – 10 000 työikäistä sai-
rastaa etenevää muistisai-
rautta, joka voi ilmetä selviy-
tymisvaikeuksina töissä. Jos 
masennus ja univaikeudet on 
hoidettu, mutta ongelmat jatku-
vat, ne saattavat johtua muisti-
sairaudesta.

n	Kyse voi olla myös siitä, ettet 
ole halukas muistamaan.

n	Muististrategia auttaa

n	Kytke maailman tapahtumat 
omaan henkilöhistoriaasi.

n	Toista ihmisen nimi esittäytyes-
sä ja kytke se mielikuviin.

n	Jos pitää muistaa henkilöitä, 
esineitä tai tapahtumia, kuvit-
tele mielessäsi tuttu reitti, ku-
ten työ- tai kylämatka ja aseta 
muistettavat asiat reitin varrel-
le.

n	Jos pitää muistaa numerosarja, 
kuvittele puhelimen näppäimis-
tö ja piirrä numerosarjasta mie-
lessäsi kuvio.

n	Upota tieto hokemiin, lauluihin, 
loruihin ja sanoihin.

Lähde:  
Timo Erkinjuntti, Pidä aivosi kunnossa

MAANANTAI

liiKU
Liikunta aktivoi aivojen tarkkaavai-
suusaluetta ja antaa ajatuksille tilai-
suuden kulkea omia polkujaan. Näin 
aivot nollautuvat ja virkistyvät. Syn-
tyy tilaa uusille asioille.

Musiikin kuuntelu aktivoi laajalti 
hermoverkkoa ja vaikuttaa vireysti-
laan, tarkkaavaisuuteen, muistiin ja 
tilanteisiin. Jos liikunta ja musiikki 
yhdistyvät, aivoalueiden yhteistyö 
kehittyy. Aivot muovautuvat uusien 
taitojen oppimista varten. Yhdessä 
musiikki ja liikunta estävät masen-
nusta ja parantavat stressin sietoa.
Tehtävä: tanssi musiikin tahtiin.
Mallia näyttää tanssinohjaaja Bet-
tina Karppinen: www.hs.fi/videot

TIISTAI

pElaa pElEjä
Kaikki pelit kehittävät tarkkaavai-
suutta ja työmuistia. Konsoli-, tieto-
kone-, lauta- ja korttipeleissä stra-
teginen ajattelu kehittyy, kun joutuu 
miettimään vastausta muiden teke-
miin ”siirtoihin”. Tietokonepelit ke-
hittävät nopeutta, tunnistamista, 
suunnitelmallisuutta, loogista päät-
telyä ja ongelmanratkaisua. Sik-
si tietokoneella pelaamisesta on 
hyötyä varsinkin ikääntyneille työ-
muistin, ongelmanratkaisukyvyn ja 
aivo toiminnan joustavuuden kehit-
tämiseksi.
Tehtävä: pelaa tietokonepeliä 

KESKIVIIKKO

KERtaa KiEliä
Kielten opettelu käy aivojumpasta. 
Ikääntyessä aivojen eri alueiden vä-
linen yhteistyö alkaa hitaasti ”kangis-
tua”. Vieraan kielen oppiminen 
ylläpitää joustavuutta ja henkistä toi-
mintakykyä. Yhdistä opiskeluun luke-
minen. Juonellisia kirjoja lukiessa 
aivot luovat mielikuvia ja tapahtuma-
ketjuja, jolloin tulee käytettyä useita 
aivojen alueita. Aivot saavat tekemis-
tä, kun ne yhdistelevät uutta ja aiem-
min hankittua tietoa. Vielä paremmin 
aivot aktivoituvat, jos keskustelee lu-
kemastaan muiden kanssa.
Tehtävä: lue kiinnostava vieras-
kielinen romaani tai artikkeli ne-
tistä.

pätkiikö? TORSTAI

RiKO RUtiiNit
Rutiineissa ei ole mitään pahaa, 
mutta välillä niitä on hyvä rikkoa. Jos 
rutiinit tuntuvat tylsiltä, se tarkoittaa, 
että tuttu tekeminen ei enää stimuloi 
aivoja tarpeeksi.

Yhdistele rutiineihin uusia toimin-
tatapoja työ- tai vapaa-ajalla. Käve-
le vaikka eri reittiä kuin tavallisesti. 
Muistilaput ja kalenteri auttavat pai-
namaan asioita mieleen, mutta aivo-
ja voi bodata jättämällä ainakin osan 
to do -listoista kirjoittamatta.
Tehtävä: jätä kauppalista kotiin 
ja tee ostokset ulkomuistista.

PERJANTAI

RatKO KiElipUlMia
Ristisanatehtävät kehittävät aivojen 
etuosassa sijaitsevaa työmuistia. 
Työmuisti on lyhytkestoinen muisti, 
josta kaiken tärkeän pitäisi tallentua 
pitkäkestoiseen muistiin ja turhan 
unohtua. Ristisanat vaativat useiden 
aivoalueiden käyttöä, koska niitä 
tehdessä joutuu yhdistelemään nä-
köhavaintoja ja aiemmin hankittua 
tietoa sekä miettimään, missä jär-
jestyksessä tehtävässä pitää edetä.

LAUANTAI

OlE pORUKassa
Vilkas sosiaalinen elämä vahvistaa 
aivojen hermoverkostoja. Hermo-
solujen välille rakentuu uusia yhte-
yksiä, sillä porukassa joutuu huo-
mioimaan erilaisia mielipiteitä ja 
käyttämään aistejaan monipuolises-
ti. Elämään saa jopa vuosia lisää, 
kun osallistuu useaan sosiaaliseen 
verkostoon. Näitä ovat esimerkik-
si perhe, työkaverit, naapurit tai 
pokeri piirin pojat.
tehtävä: Kutsu tuttavia kylään tai 
sovi tapaaminen.

SUNNUNTAI

lEpää

Kirjoitusta varten on haastateltu 
tutkimusjohtaja Merja hallikaista 
itä-suomen yliopiston aivotutki-
musyksiköstä.




